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Osobnosti Litovle v roce 2016

Ocenení (zleva) Ladislav Vitoul, Viktor Korduljak, Jirí Zapletal, 
Stanislava Kulatá, Jaroslav Camek a Lubomír Faltus se starostou mesta.
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Oceněné Osobnosti Litovle
U příležitosti oslavy dne vzniku samostatného československého státu byla  
27. října v kapli sv. Jiří předána ocenění Osobnost Litovle šesti spoluobčanům, 
kteří se zasloužili o rozvoj našeho města v oblasti kulturní, sportovní, podnika-
telské či vyvíjejí jinou činnost prospěšnou široké veřejnosti.

Jaroslav Čamek
Pan Jaroslav Čamek byl oceněn 
za svůj přínos kuželkářskému 
sportu.
Jaroslav Čamek (9. 8. 1935) po-
chází z Litovle, kam se po něko-
likaletém působení v Jeseníku 
vrátil a kde žije většinu života. 
Jeho celoživotní povolání bylo 
plemenářský zootechnik. Dal-
ším zájmem, který ho prová-
zí celý život, je sport. Nejprve 
hrál závodně fotbal za první  
a druhé mužstvo, pak se ale za-
čal věnovat kuželkám. Dvanáct 
let vykonával funkci předsedy 
litovelského kuželkářského od-
dílu. Zároveň se až do letošního 
roku věnoval trenérské činnosti. 
Žáci a dorostenci pod jeho vede-
ním patřili v letech 2008–2012 k 
nejlepším na Moravě. Má velkou 
zásluhu na přebudování kuželny 
na Modré hvězdě. Ústřední ku-
želkářský svaz v Praze jej ocenil 
uznáním III. stupně za zásluhy  
o rozvoj tělovýchovy.

Jiří Zapletal
Pan Jiří Zapletal byl oceněn za 
svou výtvarnou činnost, jíž pro-
paguje město Litovel.
Jiří Zapletal (3. 4. 1931) praco-
val většinu života v litovelském 
Papcelu. Jeho celoživotní vášní 
se však stalo výtvarné umění,  
a to především malířství, jemuž 
se věnuje od roku 1963. Tehdy 
začal navštěvovat kurzy výtvar-
ného umění v Olomouci. Z je-
jich členů vznikla roku 1991 vý-
tvarná skupina Olomoučtí, která 
svá díla vystavovala i mimo re-
publiku. Svou organizační čin-
nost uplatnil Jiří Zapletal i ve 
studiu Ateliér při Městském 
klubu Litovel, které pět let vedl. 
Je autorem řady kreseb a obrazů 
Olomouce či Litovle, které ně-
kolikrát uspořádal v kalendář. 
Ten se díky spolupráci s Vápen-
kou Vitoul dostal do řady zemí 
světa. Jeho obraz Ježíše Krista si 
Litovelané mohou prohlédnout 
v Husově sboru.

Viktor Korduljak
Pan Viktor Korduljak byl oce-
něn za svůj přínos v oblasti vý-
uky hry na bicí nástroje.
Viktor Korduljak (20. 5. 1981) 
pochází ze slovenského města 
Turzovka nedaleko českých hra-
nic. Už v šesti letech začal hrát 
na bicí a tento nástroj od té doby 
určuje jeho život. Po studiu kon-
zervatoře v Žilině procestoval 
část Evropy, aby v cizích zemích 
nasbíral hudební zkušenosti. 
Svou lásku k jazzu a blues uplat-
ňuje v několika hudebních sku-
pinách, jichž je členem. Vedle 
toho působí jako kmenový hráč 
Moravského divadla Olomouc. 
V roce 2006 nastoupil jako uči-
tel hry na bicí na Základní umě-
leckou školu Litovel a hned na 
ní založil soubor bicích nástrojů 
Solo sticks. Kapela, jejíž multi-
žánrový repertoár je hrán výluč-
ně na bicí nástroje, koncertuje 
po celé republice a svou kvalitou 
dosahuje profesionální úrovně. 
Po odchodu nejstarších žáků 
značka Solo sticks sice zanikla, 
ale byla nahrazena srovnatelnou 
Crazy sticks z mladších žáků.

Stanislava Kulatá
Paní Stanislava Kulatá byla oce-
něna za svůj přínos v oblasti 
folklorního tance.
Stanislava Kulatá (8. 3. 1963) 
spojila svůj život s tématy, která 
jsou typická pro naše město a re-
gion. V profesním životě jsou to 
gramofony a firma SEV, kde pra-
cuje. V soukromém životě je její 
velkou zálibou hanácký folklor. 
Ten ji přivedl do folklorního 
tanečního souboru Hanačka, 
který v Litovli funguje od roku 
1981. V roce 1996 nastoupila 
po odchodu Valerie Hladké na 
místo choreografky a následně 
se stala i vedoucí souboru. Ten  
v té době právě prožíval exis-
tenční krizi, neměl vlastní muzi-
ku a nebylo jisté, zda nezanikne. 
Paní Kulatá jej provedla nejen 
tímto těžkým obdobím, ale po-

kračuje až dodnes. Velkým po-
činem Hanačky je projekt Ha-
nácká svatba, který paní Kulatá 
se členy souboru nastudovala a 
úspěšně předvádí od roku 2007.

Ladislav Vitoul
Ing. Ladislav Vitoul byl oceněn 
za své úspěšné podnikatelské 
aktivity i významnou sponzor-
skou aktivitu.
Ladislav Vitoul (18. 12. 1945) 
působil až do roku 1992 v česko-
slovenské armádě, v níž prošel 
všemi velitelskými stupni, aby 
se nakonec stal pracovníkem 
zahraniční správy ministerstva 
národní obrany a byl vyslán jako 
pozorovatel OSN do arabských 
zemí. Poté se vrátil do Mladče, 
kde s otcem a sestrou převzal 
zpět do rodinného vlastnictví 
vápenku, již roku 1913 založil 
jeho dědeček. Z té se pod jeho 
vedením stal velmi úspěšný 
podnik, který byl třikrát po sobě 
oceněn cenou Zlatý Permon.  
V roce 2015 byla Vápenka Vi-
toul v hodnocení panevropské 
společnosti Comenius zařazena 
mezi 100 nejlepších firem v ČR.
Pan Vitoul je významným mece-

nášem nejen na Litovelsku. Pra-
videlně podporuje Hanácké Be-
nátky i Litovelské slavnosti, ZŠ 
Vítězná, ZŠ Bílá Lhota i gymná-
zium, Nové Zámky – poskytova-
tele soc. služeb, podílí se na po-
řádání koncertů v Mladečských 
jeskyních a řadě dalších akcí.        

Lubomír Faltus
Pan Lubomír Faltus byl oceněn 
za aktivitu v seniorském hnutí.
Lubomír Faltus (13. 6. 1942) 
pochází původně z Nákla a jeho 
profesní život je spojen s lito-
velskou firmou Papcel. Jeho ak-
tivity v důchodovém věku jsou 
však spojeny zejména s litovel-
ským Seniorklubem, a to už od 
jeho počátku v roce 2008. Stal se 
členem samosprávy a vykonává 
funkci místopředsedy klubu. 
Od roku 2014 je členem Krajské 
rady seniorů v Olomouci, která 
má na starosti vzdělávací i kul-
turní aktivity či řadu projektů 
jako Senior pas nebo seniorské 
cestování, jež obohacují život 
seniorů v naší oblasti. Pan Faltus 
byl v minulosti oceněn také zla-
tou Jánského plaketou za dobro-
volné dárcovství krve.            red. 

Osobnosti oceněné v předchozích letech

2012
Vojtěch Grézl, Jarmila Cholinská, Libuše Kreuzziegerová, Mirko Spurník nejst.

2013
Milan Beňa, Božena Halvová, Josef Hubáček, Miroslav Pinkava, Lubomír Šik

2014
Jaromír Hlavinka, Jiří Hrozek, Vlasta Machalová, František Navrátil, Vlastimil 
Nedoma, Vratislav Spurný

2015
Karel Daševský, David Dostál, Miroslav Koutek, Petr Linduška, Helena  
Najmanová, Jiří Sedláček
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Vyneseno z radnice

43. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 27. října 2016
 Lhůta na realizaci úpravy účelové 
komunikace ke stavebninám v Lito-
vli byla prodloužena do 16. 12.
 Rada města souhlasila s konáním 
3. ročníku akce Spartan Race v plá-
novaném termínu 19. 8. 2017.

44. schůze Rady města Litovel, 
konaná dne 10. listopadu 2016
 Po jednání o realizaci nulté a prv-
ní etapy protipovodňových opatření 
(PPO) doporučila rada zastupitel-
stvu města zřídit fond, do kterého 
se každoročně v rámci rozpočtu 
města převede částka 2 miliony 
Kč. Ta bude určená na inženýrskou 
činnost, posudky, výkupy a směny 
pozemků. Zároveň se bude počítat 
s finančním podílem města k dotaci 
pro stavební a další potřebné práce 
v první i dalších etapách, které mají 
vést k ochraně Litovle před stoletou 
vodou. Částka určená k realizaci 
PPO má být každý rok stanovena 
adekvátně postupu prací.
 Rada města doporučila zastupitel-
stvu schválit podání žádosti o dotaci 
na zavedení separace biologicky roz-
ložitelných odpadů v Litovli.
 Byla změněna výše poplatků za 
svatební obřady. Za obřad konaný 
v obřadní síni radnice v jiný den 
než úterý je třeba uhradit 500 Kč. 
Za obřad konaný v úterý snoubenci 
nadále neplatí. Poplatek za obřad 
konaný na jiném vhodném místě, 
než je radnice, činí 2 000 Kč.
 Dojde ke změně dopravního zna-
čení v některých částech Litovle. Na 
křižovatce ulic Husovy a Jungman- 
novy bude značení změněno tak, 
že nadále bude hlavní ulice Husova 
a řidič přijíždějící z Jungmannovy 
ulice bude dávat přednost v jízdě.  
V ulici Vlašímově se otočí jedno-
směrný provoz tak, že nadále jí   
bude možné pouze vyjíždět z ná-
městí. Část Lidické ulice bude zjed-
nosměrněna. Nadále bude možné 
projíždět od ulice Kysucké k mostku, 
ne však opačně.               výběr redakce

Stíny Litovelska
 

One man show
V sobotu 12. a v neděli 13. listo-
padu probíhala v Litovli one man 
show jednoho z místních opilců. 
V sobotu byl odpoledne nalezen 
strážníky opilý na mol u prodejny 
Albert a navíc s rozbitou hlavou. 
Na místo byla přivolána posádka 
rychlé zdravotní služby, která opilce 
převezla k ošetření a vystřízlivění 
do nemocnice ve Šternberku. Druhý 
den byl ale již ráno zpět a pro velký 
úspěch si své vystoupení zopakoval, 
tentokrát u kotelny na sídlišti Ví-
tězná, kde je pod výdechy chlazení 
teploučko a pěkně se zde popíjí. 
Strážníci ale neměli pochopení pro 
takovéto vystoupení a byl převezen 
na záchytnou stanici v Olomouci. 
Náročný víkend bude mít dohru  
u přestupkové komise.

Mezi sousedy vše vyjasněno
Nejvhodnější doba, kdy si se souse-
dem vyjasnit vleklý spor, je po půl-
noci. Řekl si jeden muž z Chořelic  
a při cestě z hospody, asi v 0.15 ho-
din, návštěvu uskutečnil. Nejprve 
dlouhé zvonění na zvonek, potom 
hlasitý křik. Souseda opravdu pro-
budil. Nadávkami na nejrůznější 
způsob návštěvu zahájil a přivola-
ní strážníci ji zase ukončili. Vše si 
znesváření sousedé vyjasní před 
přestupkovou komisí. 

Nepřijali ji, tak si nakradla
V pátek 11. listopadu oznámily 
pracovnice prodejny Albert drob-
nou krádež. Pachatelka uhradila 
u pokladny nákup v košíku, druhý 
nákup, ve schovce v nákupní tašce, 
ale pronesla pokladnou bez zapla-
cení. Když byla pozornou ostrahou 
prodejny vyzvána ke kontrole tašky, 
hodila ji po pracovnici a z prodejny 
utekla. Měla ale smůlu. Před nedáv-
nem se v této prodejně neúspěšně 
ucházela o zaměstnání. Svědkyně ji 
poznala a z krádeže usvědčila. Krást 
se jí dozajista nevyplatilo, ve správ-
ním řízení pokuty v akci nejsou.

Městská policie Litovel
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Pivovaru Litovel se letos výbor-
ně daří nejen na domácích, ale 
také na světových pivních sou-
těžích. Po obrovském úspěchu 
na degustačním klání České 
pivo 2016 si hanácký pivovar 
odváží z pivní přehlídky World 
Beer Awards zlaté medaile za 
Litovel Premium v kategorii 
světlých ležáků českého typu  
a také za Litovel Premium Dark 
v kategorii tmavých ležáků. 
„Pivo Premium patří k medailo-
vým stálicím a nejúspěšnějším 
pivům našeho pivovaru. Jeho 
medaile ve World Beer Award 
navazuje na zářijové stříbro  
v soutěži České pivo 2016 a také 
na certifikát kvality, který získa-
lo na letošním Zlatém poháru 
PIVEX. Série letošních uznání  
z českých i světových soutěží 

nás utvrzuje v tom, že nejen naši 
zákazníci, ale i domácí a zahra-
niční odborníci oceňují klasicky 
vařená piva z Hané,“ říká Petr 
Kostelecký, sládek Pivovaru Li-
tovel. Světlý ležák Litovel Pre-
mium je charakterizován zlata-
vou barvou, plností a lahodnou 
hořkostí. Společně s ním, už 
podruhé, zabodoval na soutěži  
v Londýně také Litovel Premi-
um Dark, tmavé pivo se střední 
až silnou plností podtržené vý-
raznou vůní a chutí karamelu.
Pivní přehlídka World Beer 
Awards patří mezi nejuznáva-
nější degustační soutěže. Přihlá-
šená piva z celého světa soutěží 
v osmi kategoriích, vítěze pečlivě 
vybírá ve slepé degustaci odbor-
ná porota složená z odborníků 
na pivovarnictví.         J. Cilečková

Od prosince je možné posilovat u ZŠ Vítězná

23. listopadu pracovníci dodavatelské firmy ještě dokončovali instalaci prvků.

Pivovar přivezl zlato z celosvětové soutěže

V listopadu byla na dalším mís-
tě v Litovli vybudována venkov-
ní posilovna. Pět fitness prvků 
bylo instalováno vedle základní 
školy Vítězná, na soutoku dvou 
ramen Moravy, kde je již v sou-
časnosti umístěna lezecká síť  
a další prvky pro děti. Posilující 

tak nikoho nebudou 
rušit, a protože na 

tomto místě není 
výskyt kolem-

jdoucích příliš 
vysoký, ne-
bude nikdo 
rušit ani 
p o z o r o v a t 

cvičící. Prvky byly zvoleny tak, 
aby procvičovaly všechny části 
těla. Využívat je mohou lidé od 
náctiletých až po osoby senior-
ského věku.
Realizace venkovní posilovny 
byla podpořena ministerstvem 
vnitra, odborem bezpečnostní 
politiky a prevence kriminality, 
v rámci programu Prevence kri-
minality 2016. Celkové náklady 
na vybudování činily 332 887 
Kč, město však využilo dotace  
z ministerstva ve výši 289 443 
Kč, takže jeho vlastní podíl byl 
jen 43 444 Kč.

red.
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V tomto měsíci nás čeká i Silvestr, a 
tak jsme se rozhodli dopřát Vám ob-
zvlášť velkou porci Vaší oblíbené rub-
riky. Kéž mohou všechny naše trable 
skončit s úsměvem a nadhledem.

Sousedské spory podruhé
Hlasitá hudba od sousedů, kdy 
vám doma na stole drnčí sklenič-
ky, není nic příjemného. O tom se 
přesvědčili dva postarší manželé, 
bydlící v Litovli na Vlašímově ulici. 
Jejich dům má se sousedním do-
mem společnou stěnu, a protože 
nejde o první takovýto případ, je 
na problém zaděláno. Na upozor-
nění je hluční sousedé poslali do ... 
Přivolaní strážníci se situaci nejprve 
snažili zklidnit, když ale došlo na 
slovní urážky a napadání strážníků, 
přikročili k razantnějšímu řešení. 
Sousedské spory bude opět řešit 
přestupková komise. 

Vandalové 
V noci z pátku na sobotu si dvojice 
mladíků spletla jeden z litovelských 
parků s bojovým polem. Odpadko-
vé koše létaly vzduchem, výsadba 
v květináčích je následovala. Na-
konec park vyšperkovali vytrženou 
dopravní značkou. Dvojice se snaži-
la strážníkům prchnout, ti ji však po 
chvíli dostihli a předvedli na PČR ke 
zjištění totožnosti. Nádavkem byla 
u mladíků nalezena marihuana, asi 
pro navození příjemnější nálady. 
Mladíky se podařilo zadržet ve spo-
lupráci s všímavými občany. Díky za 
pomoc.

Nepokradeš
Pracovnice prodejny Penny market 
přivolaly strážníky k řešení drobné 
krádeže, které se dopustila mladist-
vá slečna. Odcizila dva kusy oděvů, 
které po zadržení vrátila. Při od-
chodu z prodejny ale bezpečnostní 
rám stále signalizoval nezaplacené 
zboží. Na výzvu k vydání zboží dív-
ka uváděla, že u sebe nic nemá.  
V kanceláři prodejny byla provede-
na prohlídka, u dívky se skutečně 
nic nenalezlo. Svědkové ale potvr-
dili, že cestou do kanceláře slečna 
něco odhodila pod regály. Prohlíd-
kou popsaného prostoru byla na-
lezena kosmetika s bezpečnostním 
čipem. Případ bude dořešen u pře-
stupkové komise města Litovel.

Městská policie Litovel

Stíny Litovelska Předvánoční slovo starosty s výhledem na rok 2017
Vážení spoluobčané,
blíží se vánoční čas se svým sho-
nem, ale jistě i s krásami tohoto 
období.
Mnohé z vás obtěžovala situace 
uzavřeného mostu v ulici Ko-
menského a mostku v parčíku 
před autobusovým nádražím. 
Situace s opravami těchto vod-
ních děl je náročná, mimo jiné 
proto, že musíme vždy čekat na 
povolení srážky vody v řece od 
CHKO. Navíc do koryta Ne-
čízu i při srážce stále prosaku-
je voda, která ztěžuje firmám 
práci. V případě mostu v ulici 
Komenského dodavatel před-
pokládal, že rekonstrukci zajistí 
i bez srážky vody, a pustil se do 
díla. Bohužel se to nepodařilo,  
a proto byla oprávněná kriti-
ka, že se most rozebral a práce 
se pak zastavily. Teď už jsou ale 
stavební práce hotové a ulice je 
opět průchozí.
Mostek u autobusového nádraží 
i nová kamenná zeď ve Smeta-
nových sadech mají být dokon-
čeny před Vánoci.
Tolik diskutovaná a těžce pro-
sazovaná panelová komunikace 
u garáží u finančního úřadu se 
také před Vánoci dokončí. Je 
zde proveden systém odvodně-
ní, který by měl konečně zame-
zit velkým kalužím a špatné pří-
stupnosti ke garážím. Z hlediska 
cílů to není priorita, ale našlo 
se současně využití pro ladem 
ležící panely města a zhotovitel 
navíc nabídl velmi nízkou cenu.
Rekonstrukce budovy po ZŠ 
Vejdovského na náměstí se po-
týká s nepředvídatelnými as-
pekty, které staré stavby s sebou 
nesou. Práce jsou rozsáhlé a za 
pochodu se musí řešit i změny 
projektu.
Zájem obyvatel vyvolala akce 
ke zvýšení třídění odpadů – 
předávání žlutých a modrých 
popelnic do domácností. Dě-
kuji místostarostovi, zástupcům 
firmy FCC, vedoucímu OŽP  
a našim dvěma asistentkám, 
kteří zajišťovali po večerech na 
veřejných schůzích seznáme-
ní občanů města a 11 místních 
částí s novým systémem třídění 
plastů a papíru a potom i vlastní 
předávání nádob. V příštím roce 
se ještě uvažuje o nádobách na 
bioodpad.
Od září se připravuje význam-
ný dokument – rozpočet města 
na rok 2017. Všichni vedoucí 
odborů a oddělení zpracová-
vají podklady za svou oblast 
působnosti, předávají je finanč-
nímu odboru. Ten zpracovává 

kompletní dokument, který 
vedení města se zástupci všech 
politických subjektů zastupitel-
stva projednávalo a upravovalo  
15. listopadu. Jeho schválení by 
mělo proběhnout na zastupitel-
stvu v prosinci.
Rozpočet na rok 2017 nepo-
čítá s čerpáním nových úvěrů 
– postupně snižujeme zadluže-
nost města (úvěry byly využity 
k dotacím na dekontaminaci 
skládky, rekonstrukci náměstí  
a kanalizaci v pěti obcích) a vy-
užíváme pouze vlastní zdroje.  
V návrhu rozpočtu jsou před-
nostně zajištěny provozy měst-
ského úřadu, škol, Technic-
kých služeb, knihovny, muzea, 
Městského klubu, bytového 
hospodářství... Po odečtení 
těchto mandatorních výdajů se 
rozhoduje, na jaké priority se 
použijí zbylé finanční prostřed-
ky. Příznivý je vývoj daňových  
i nedaňových příjmů a pracuje se  
i s předpokládaným přebytkem 
hospodaření.
Jaké jsou navržené priority na 
další rok?
Především je to pokračování 
revitalizace sídliště na Uničov-
ském předměstí. Po ulici Ge-
merské se přistoupí k další eta-
pě, a to na sídlišti Karla Sedláka. 
I zde se vybudují podzemní sta-
noviště kontejnerů. Ta chceme 
vybudovat také na ulicích Palac-
kého a Dukelské.
Druhým významným zámě-
rem je rekonstrukce mostu na 
Pavlínce. V příštím roce bude 
zpracována dokumentace pro 
stavební povolení. Samotná rea-
lizace by měla být zahájena za-
čátkem roku 2018.
Svůj podíl peněz musíme vyčle-
nit i na budoucí opravu průtahu 
městem. Příští rok se má reali-
zovat oprava silnice z Unčovic 
na začátek Litovle. V dalších le-
tech potom etapy v ulicích Olo-
moucké, Dukelské a Uničovské. 
Jde o krajskou investici, ale my 
podél komunikace plánujeme 
cyklostezku a stezku pro pěší.

V centru města se postupně za-
čnou rekonstruovat další ulice. 
Nyní jsou navrženy ulice Po-
děbradova a Havlíčkova. Dále 
Čihadlo od Švédské desky po 
odbočku na ulici Šargounskou  
a část ulice Bezručovy směrem 
na Šargoun.
Realizovat by se mělo zpevnění 
a osvětlení stezky z Litovle na 
Červenku zvané Hrázka. Pokra-
čovat se bude na dořešení cyklo-
stezky do Tří Dvorů a v přípravě 
vybudování cyklostezky ze Stře-
lic do Červenky a do Litovle.
Zateplení s novou fasádou se 
bude dělat na poliklinice.
Všechny integrované obce mají 
v rozpočtu vybrané akce ze 
svých požadavků. 
Správa silnic Olomouckého 
kraje bude rekonstruovat silni-
ci přes Chudobín. Pro Novou 
Ves a Savín se bude projekto-
vat kanalizace a v Savíně navíc 
i vodovod. Opravovat se budou 
dešťové kanalizace v Myslecho-
vicích, Unčovicích, Chudobíně. 
S investiční komisí chceme spo-
lu s osadními výbory přichystat 
rekonstrukci cest, chodníků, 
návsí, protože je zde již dobu-
dována kanalizace a je možné 
přikročit k dalším etapám zve-
lebení obcí.
Je samozřejmě ještě více po-
třebných akcí, které nemůžeme 
nyní z rozpočtu pokrýt. Na po-
čátku příštího roku bude znám 
skutečný přebytek hospodaření  
z roku 2016 a bude rozhodnuto 
o financování dalších vybraných 
investic.
Na závěr děkuji všem, kdo se 
16. listopadu zúčastnili pietní-
ho aktu u gymnázia, po kterém 
proběhla krásná vernisáž výsta-
vy profesora Štreita, jíž byl pří-
tomen i nový hejtman MUDr. 
Oto Košta. 
Přeji všem hezké vánoční svát-
ky a do nového roku zdraví, 
nezbytné štěstí a život v kruhu 
rodiny a přátel.

Ing. Zdeněk Potužák,
starosta města Litovle

Červencový záběr z revitalizace sídliště Gemerská.



INFORMACE / 5

V krátkosti
 Došlo ke změně ordinační doby 
praktické lékařky MUDr. Renaty Ho-
vorkové. Ta je nyní následující:
pondělí: 13.00–15.00 
(15.00–16.00 pro pozvané)
úterý: 8.00–10.30
(10.30–12.00 LPK)
středa: 12.00–16.00
(16.00–18.00 pro pozvané)
čtvrtek: 8.00–12.00
(12.00–16.00 pro pozvané)
pátek: 8.00–12.00

 Na poliklinice v Litovli bylo 3. října 
otevřeno nové odběrové místo labo-
ratoří AeskuLab. Na vyšetření krve je 
možné přijít se žádankou od lékaře či 
na vlastní žádost. Pacienty čeká pří-
jemné prostředí, zkušená odběrová 
sestra, minimální čekací doby a širo-
ké spektrum nabízených vyšetření. 
Odběrová místnost se nachází hned 
vedle výtahu ve 3. patře, otevřeno je 
každý všední den od 7 do 11 hodin. 

 Ti, kteří chtějí obdarovat své pří-
buzné nebo přátele předplatným 
Litovelských novin na rok 2017, mají 
možnost. Stačí do pondělí 19. prosin-
ce kontaktovat redakci na telefonním 
čísle 585 153 147 či 725 074 921 nebo 
e-mailem na adrese litovelskenovi-
ny@mestolitovel.cz. Po udání jména 
a adresy obdarovaného vám bude vy-
staven dárkový poukaz, který uhradíte 
při jeho převzetí v redakci. Těm, kteří si 
nemohou poukaz vyzvednout osobně, 
ho můžeme po domluvě a uhrazení 
částky bankovním převodem nebo 
poštovní poukázkou zaslat poštou. 
U obdarovaných, kteří nebydlí v Li-
tovli, Chořelicích, Rozvadovicích, Na-
sobůrkách nebo na Července, bude  
k ceně předplatného připočítána  
i částka za poštovné.

 Chcete-li si prohlédnout krásná 
místa ČR, inspirujte se na www.alej-
roku.cz. Do konce roku můžete i hla-
sovat o nejhezčí z 53 nominovaných 
alejí. Tři z nich jsou z našeho kraje.

Městská televize

Premiéra st  14.12. 18.45 hod.
 st  28. 12. 18.45 hod.
Repríza denně 6.45, 11.00,
 18.45 a 23.00 hodin
on-line: infokanal.litovel.eu
 www.youtube.com 
 (kanál Litovel.eu)

Kolektiv tvůrců Litovelského INFO-
kanálu Vám děkuje za přízeň i kon-
struktivní připomínky v roce 2016,  
přeje všem klidné a radostné pro-
žití svátků vánočních a veselého 
silvestra. Na viděnou v roce 2017.

Připomínky, názory, nápady, náměty, ale  
i věcnou kritiku týkající se vysílání můžete 
volat nonstop na záznamník 581 003 467.

V letošním roce se podařilo 
zrealizovat dostavbu nového 
chodníku k mateřské škole ve 
Slavětíně, díky finanční podpo-
ře Olomouckého kraje. Dotace 
poskytnutá v rámci Programu 
obnovy venkova Olomoucké-
ho kraje 2016 činila 50 % cel-
kových výdajů, které vyšly na 
263 121 Kč.
Nově vybudovaný chodník 
plynule navazuje na stávající 
a je ukončen přímo u vchodu 
do mateřské školy. Protože jde  
o nejrušnější místo v obci u hlav-
ní křižovatky silnic II. a III. třídy 
směr Litovel a Bouzov, je zajiš-
těn bezpečnější pohyb chodců, 
především dětí z naší školky.  
V neposlední řadě došlo ke 
zlepšení estetického vzhledu  
v intravilánu obce Slavětín.

Jitka Doubravová, starostka

Od začátku října mohou děti  
v Pňovicích navštěvovat krou-
žek keramiky. Je organizován 
v Mateřské škole při ZŠ a MŠ 
Pňovice. Cílem je rozvoj tvoři-
vosti, jemné motoriky a manu-
ální zručnosti u dětí.
Při svém tvoření budou moci 
děti využívat keramickou pec, 
která je zakoupena za finanční 
pomoci Krajského úřadu Olo-
mouckého kraje, obce Pňovice, 
SRPŠ při ZŠ Pňovice a SRPŠ při 
MŠ Pňovice.                               rš

Chodník ve Slavětíně

Keramika v Pňovicích

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH

Štědrý den 24. 12.
15.00  Litovel (dětská mše)

21.00  Červenka
23.00  Litovel (půlnoční mše)

Boží hod 25. 12. 
  9.30  Litovel

11.00  Rozvadovice

Sv. Štěpán 26. 12.
8.15  Červenka

9.30  Litovel 

Nový rok 1. 1.  2017
  8.15  Červenka 

  9.30  Litovel
11.00  Rozvadovice

˚
˚

˚

kompletní servis autoskel

cištení interiéru
renovace laku

leštení svetlometu

AUTOSKLA   STAVARIC, s. r. o.

Javoříčská 1313/6a, Litovel

tel. 585 154 631
724 158 043

ˇ

ˇ ˇ
ˇ ˇ

V říjnu proběhly volby do Za-
stupitelstva Olomouckého kra-
je a v listopadu byla zvolena  
i Rada Olomouckého kraje.
Novým hejtmanem je MUDr. 
Oto Košta, Ph.D. V jeho kom-
petenci je krizové řízení, soci-
ální věci, vnější vztahy a ces-
tovní ruch. V radě spolu s ním 
zasedne deset dalších mužů. 
Prvním náměstkem hejtmana 

byl zvolen Mgr. Jiří Zemánek 
(oblast financí a investic). Dru-
hým náměstkem se stal Ing. 
Jan Zahradníček (doprava)  
a třetí náměstek je Mgr. Dalibor 
Horák (zdravotnictví). Hejt-
man má ještě čtyři náměstky 
pro další oblasti. Jsou jimi Mgr. 
František Jura (kultura, tělový-
chova, sport a volný čas), Ladi-
slav Hynek (školství), Bc. Pavel 
Šoltys, DiS. (regionální rozvoj, 
evropské projekty, územní plá-
nování, péče o památky) a Ing. 
Milan Klimeš (životní prostředí, 
zemědělství, majetek). Neuvol-
něnými členy rady jsou Ladi-
slav Okleštěk, Ing. Petr Vrána  
a MUDr. Ivo Mareš, MBA.
Zastupitelstvo Olomoucké-
ho kraje má 55 členů. Man-
dáty byly po volbách rozdě-
leny takto: 16 zastupitelů za 
hnutí ANO 2011, 9 za ČSSD,  
7 za KSČM, 7 za Koalici pro Olo-
moucký kraj společně se starosty,  
6 za hnutí Starostové ProOlo-
moucký kraj, 5 za ODS a 5 za 
SPD + SPO.                             red.

V listopadu byla zvolena nová Rada Olomouckého kraje

Hejtman Oto Košta během pietního aktu 
před litovelským gymnáziem 16. 11.

INZERCE

Litovelský vánoční strom tentokrát necestoval daleko

Vánoční smrk, který Technické služby 21. listo-
padu přivezly a instalovaly na náměstí, stával 
na břehu Moravy nedaleko Svatojánského 
mostu. Obyvatelé bytového domu, u kterého 
rostl, ho sem vysadili před 45 lety.

Uzávěrka lednového čísla LN 
je vzhledem k vánočním svát-
kům už 13. prosince.

Představitelé města  
přejí všem pokojné Vánoce 
naplněné radostí a  mnoho 

dobrého v roce 2017.






Ze společnosti

Přišli na svět  
24. 5.  Richard Šnobl z Nasobůrek
  6. 6.  Agnes Sovová z Litovle
  9. 6.  Eliška Jindřiška Přikrylová z Litovle
  9. 7.  Matyáš Kvapilík z Unčovic
14. 7.  Josef Vyhnálek z Nasobůrek
16. 7.  Adam Spáčil z Chudobína
18. 7.  Leontýna Crháková z Rozvadovic
  2. 8.  Izabela Grossmannová z Litovle
10. 8.  Beáta Odstrčilová z Litovle
17. 8.  Veronika Vymětalová z Litovle
19. 8.  Petr Kvapil z Myslechovic
25. 8.  Kristián Bujna z Litovle
28. 8.  Jakub Dosoudil z Litovle
  3. 9.  Pavel Ryšlink z Litovle
  4. 9.  Erik Mazánek z Nasobůrek
  7. 9.  Tamara Mlčochová z Litovle
  8. 9.  Natálie Přidalová z Rozvadovic
13. 9.  Anastázie Šmýdová z Chořelic
18. 9.  Jakub Sedláček z Nasobůrek  

Byli oddáni
1. 11.  Hana Vaňharová z Loštic
 a Jaroslav Pechal z Litovle

Odešli
21. 10.  Jaroslav Vyhnánek z Litovle (75 let)
22. 10.  Marie Valouchová z Litovle (79 let)
29. 10.  Blanka Tejklová z Litovle (54 let)
   2. 11.  Josef Najman z Litovle (86 let)
   7. 11.  Antonín Jindra z Litovle (75 let)
   9. 11.  Libuše Čaganová z Litovle (80 let)
14. 11.  Zdeňka Slabá z Litovle (89 let)
14. 11.  Jiří Jureček z Pňovic (75 let)
16. 11.  Zdeněk Linhart z Nasobůrek (89 let) 

Připraveno ve spolupráci s pohřebními službami
Via ultima, Hrandop a Misericordia.
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Inzerce

Psychologické poradenství Litovel
PhDr. Šárka Kýrová
Vítězná 104, Litovel (prostory kadeřnictví u Svatojánu)
tel. 799 511 897, www.psycholog-litovel.cz
Poradenství v oblasti vztahové, osobnostní...
Je nutné objednat se předem!

KAMENICTVÍ 
Litovel, Svatoplukova 127 
Tel., fax: 585 341 478,  
mobil: 605 131 789  
ZHOTOVENÍ POMNÍKŮ  
OPRAVY HROBŮ 
ZÁKRYTOVÉ DESKY NA HROBY, 
SCHODY Z KAMENE A TERACCA  

INZERCE

Projekt popelnic na tříděný odpad do domů
Jak bude pokračovat distribuce a kdy proběhne zkušební svoz
Co už máme za sebou
V rámci projektu na zintenzivnění třídění 
odpadů jsme se od září do listopadu po tři-
náct večerů setkávali se spoluobčany v Lito-
vli i místních částech, abychom celý záměr 
a jeho realizaci popsali a vysvětlili osobně. 
Město vydává přibližně 9 milionů Kč ročně 
za likvidaci odpadů, včetně částky na provoz 
sběrného dvora. Příjem z poplatku za svoz 
komunálního odpadu od občanů je při-
bližně 4,8 milionu Kč, podíl z případného 
zisku svozové firmy, v níž má město 51 %, 
je zhruba 600 až 900 tisíc Kč a odměna od 
firmy EKO-KOM za množství vytříděného 
odpadu dělala v roce 2015 1,4 milionu Kč. 
Pořád nám tak chybí skoro 2 miliony Kč, 
které musí město přidat z rozpočtu. V mi-
nulosti tato cifra byla nižší. Náklady na li-
kvidaci odpadů narůstají a připravované zá-
kony týkající se odpadového hospodářství, 
jejichž schválení bylo přesunuto z letoška 
na rok 2017, mohou dále prohloubit cenové 
zatížení. Jeden ze zákonů má však i dobrou 
vyhlídku – obce, které se výrazně zapojí do 
třídění, mohou mít nějaké úlevy. Uvidíme. 
Naším hlavním cílem je mít co nejméně 
komunálního odpadu a lidem připravit 
podmínky k lepšímu třídění. Získali jsme 
dotaci na pořízení popelnic na papír a plast  
a v listopadu proběhlo 1. kolo jejich distri-
buce. Tyto popelnice mají evidenční čipy, 
které nám v budoucnosti mohou sloužit při 
motivačním programu. Protože zatím ne-
víme, jak bude tato forma třídění fungovat  
v praxi, budeme motivační prvky řešit až po 
jejím ekonomickém vyhodnocení, tj. nej-
dřív za rok. Každopádně úspěch bude i to, 
pokud nebudeme muset zvyšovat poplatek 
za svoz odpadu a ponecháme stejnou cenu.

Co se mění a nemění a jaká je vize
Komunální odpad se vyváží stejně jako dřív. 
Popelnice na komunál se zatím nečipují. 
Na sídlištích byl svoz mírně omezen (jeden-
krát týdně) z důvodu, že mnohdy již jela 
svozová auta pro poloprázdné kontejnery. 
Sběrná městečka na tříděný odpad zůstáva-
jí beze změny. Na sídlištích bychom chtěli  
v roce 2017 nádoby očipovat a nasměrovat 
k nim obyvatele bytových domů. Svoz třídě-
ného odpadu na sídlišti je častější než svoz 
popelnic náležejících rodinným domům 
(jednou za 14 dní). Každý dům má nárok 
dostat zdarma popelnice na tříděný odpad, 
které budou vyváženy jednou za měsíc. 
Jelikož podstatnou část komunálního od-
padu tvoří i zelený odpad (bio), začali jsme 
připravovat druhou část tohoto projektu, tj. 
pořízení popelnic na bioodpad. Realizace 
tohoto záměru však závisí na jeho schválení 

zastupitelstvem města a úspěchu při získání 
dotace z Operačního programu Životní pro-
středí (EU). Pokud to dobře dopadne, mohli 
by občané dostat biopopelnice někdy v srp-
nu 2017. Tyto popelnice jsou odvětrávané  
a vyváží se jednou za 14 dní. Současně s tím-
to bioprojektem bychom zároveň očipovali  
i popelnice na komunál. V roce 2017 máme 
také přislíbenou 50% dotaci od společnosti 
EKO-KOM na třídicí tašky, které budou pro 
zájemce k dispozici zdarma.  

Druhé kolo distribuce popelnic
V listopadu proběhla v Litovli a místních 
částech distribuce popelnic na tříděný od-
pad. Zapojení do projektu je dobrovolné, 
popelnice jsou poskytovány zdarma.
Pro občany, kteří mají o popelnice zájem  
a nestihli si je vyzvednout, je nyní připrave-
no druhé kolo distribuce.  

Popelnice si lze vyzvednout v Litovli:
 na radnici na náměstí Přemysla Otakara;  
výdej vždy v pondělí a středu od 12 do 16.30 
hodin. Je vhodné se předem domluvit na tel. 
724 183 646 (pan Jindra).
 na Technických službách Litovel v ulici 
Cholinské; výdej každý pátek od 12 do 14 
hodin.

Předávání popelnic v místních částech:
 Myslechovice, Tři Dvory, Chořelice, Chu-
dobín, Nasobůrky, Savín, Unčovice, Víska, 
Březové: možnost vyzvednutí popelnic do 
7. 12. Je nutná předchozí domluva s předse-
dou osadního výboru, který nádoby i předá. 
 Nová Ves tuto možnost bohužel nemá, je 
třeba se dostavit na výdejní místo v Litovli.
 Rozvadovice: Zájemci, kontaktujte pana 
Koutného (hospoda).

Popelnice se vydávají na číslo popisné a je 
třeba vzít s sebou občanský průkaz. Zatím se 
vydalo 760 popelnic na papír a 950 na plast. 
Je jich ale pořád dostatek. 
Mimochodem, víte, že Litovel spolu se svý-
mi obcemi vyhrála v roce 2015 1. místo  
v třídění plastu v celém Olomouckém kraji? 
Taky jedna z jiskřiček, která nám dala moti-
vaci do toho jít.  
Vážení spoluobčané, to, co tu rozjíždíme, 
může být i nepopulární, pro někoho mož-
ná i přítěž. Po vzoru jiných obcí, kde systém 
úspěšně funguje, jsme zvolili tuto variantu 
třídění, která má za cíl nejen šetřit přírodu, 
ale i peněženku. K tomu je však potřeba pře-
devším Vaše pomoc.                   Viktor Kohout

TERMÍNY PRVNÍHO SVOZU NÁDOB NA PAPÍR A PLAST
  8. 12. – papír v obcích Chudobín, Nasobůrky, Nová Ves, Savín, Tři Dvory
  9. 12. – papír v obcích Litovel, Březové, Chořelice, Myslechovice, Rozvadovice, Unčovice, Víska
12. 12. – plast ve všech obcích

Svoz proběhne mezi 6. a 21. hodinou. Od ledna 2017 bude svoz již pravidelný, data vám budou sdělena.
Kdo popelnici nenaplní, může ji připravit ke svozu jednou za dva měsíce.
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Rodopis (20)

Tak jsme se, Iv, při mém pátrání po předcích už 
prokousaly matrikami, gruntovnicemi i lánovými 
rejstříky. Doufám, že to nejsou veškeré zdroje, pro-
tože mně se chce bádat a objevovat dál...

Heli, Tvůj zájem mě těší, ale i v tomto případě to 
bude záležet na tom, co z dochovaného může 
něco vypovědět o Tvých předcích. Jedním ze 
zdrojů dalších informací mohou být fondy archi-
vů obcí, případně měst. Ty se nacházejí v okres-
ních archivech a obsahují materiál dochovaný pro 
danou obec v různém rozmezí let. Pro město jsou 
k dispozici pochopitelně různorodější archiválie  
 a samozřejmě větší množství. Co se menších obcí 
týká, máš poměrně značnou šanci, že objevíš pa-
mětní knihu obce, někdy i z 19. století. Oficiálně 
bylo zavedení kroniky nařízeno v roce 1920. Ne-
musí se v ní přímo objevovat jméno Tvého před-
ka, ale kronika Ti poskytne pohled do dějin obce, 
kterých byla Tvoje rodina součástí. 
Často se dochovaly důležité knihy evidující 
pohyb obyvatel obce a jejich domovské právo.  
O domovském právu (právo na pobyt v dané obci 
a na chudinské zaopatření) se bavíme od polovi-
ny 19. století. Děti jej nabývaly podle příslušnosti 
jejich otce k dané obci. Ten jej získal také dědičně 
po otci, případně mohl zažádat o přidělení práva 
v obci, kde trvale žil nebo získal pracovní místo. 
Knihy se nazývají Matriky domovských příslušní-
ků a Knihy vydaných domovských listů. Jsou to 
poměrně cenné prameny, ze kterých můžeme 
vyčíst, kam se naši předci odstěhovali. 
Ostatní dokumenty těchto typů archivních fondů 
se týkají většinou správy obce (schůzovní zápi-
sy orgánů obce, korespondence s nadřízenými 
úřady apod.). Fondy archivů obcí a měst, kdy pů-
vodcem materiálu je daná obec či město, končí 
rokem 1945. Na ně navazují archivní fondy ná-
rodních výborů obcí a měst, které poskytují ma-
teriál z let 1945–1990. Archivní fondy takto člení 
materiál podle jeho původce – tedy úřadu, kopí-
rují vývoj správy. Na webových stránkách www.
archives.cz se o dochování a obsahu jednotlivých 
fondů pro Tebou zvolenou obec můžeš při trošce 
trpělivosti přesvědčit sama. Digitalizace a do-
stupnost přes internet se však v tomto případě 
týká pouze části pamětních knih, pro nahlédnutí 
do ostatních už musíš navštívit daný archiv. 

No, nedá se říct, že by Víska měla právě bohatý 
archiv. Ani žádnou kroniku z té doby jsem nenašla. 
Ale v matrice domovské příslušnosti jsem objevila 
zajímavý zápis: „Město Litovel přijalo do svého 
svazku usnesením městského zastupitelstva 18. 5. 
1931 Coufala Methoděje...“ A dál je vyjmenovaná 
jeho manželka a čtyři „dítky“ (tak to píšou). Pokud 
vím, už první syn mého pradědy Metoděje se roku 
1921 narodil v Litovli, takže těžko říct, kdy vlastně 
praděda z Vísky odešel.

Helena Kaštilová & Ivana Kubíčková

Vlčí máky na pomnících připomínají oběti válek
Jedenáctý listopad je den, 
kdy bylo roku 1918 pode-
psáno příměří mezi Spojenci  
a Německem, čímž skončila 
první světová válka. Netrvalo 
dlouho a ve Francii, Britá-
nii, USAa dalších zemích byl 
tento den vyhlášen svátkem, 
jenž měl připomínat vojáky, 
kteří ve válce padli. Poté, co 
lidstvo prodělalo i druhou 
světovou válku, stal se tento 
den připomínkou obětí obou 
válečných konfliktů. 
Symbolem Dne válečných 
veteránů je vlčí mák, kte-
rý lidé v mnoha zemích při 
této příležitosti nosí v klopě. Upomíná na 
událost z roku 1915, kdy po bitvě u fran-
couzského města Yprès zůstaly na bojišti 
desetitisíce mrtvých vojáků otrávených po-
prvé použitým bojovým plynem, od té doby 
nazývaným yperit. Na bitevním poli pak vy-
kvetla nevídaná záplava vlčích máků, jež ka-
nadského vojenského lékaře Johna McCrae 
inspirovaly k napsání básně Na flanderských 
polích.
Tento den je velmi silně vnímán ve Velké 
Británii. Mnoho lidí v těch dnech nosí na 
klopách vlčí máky, někdy jednoduché papí-
rové, jindy ve formě drahého šperku. Svých 
hrdinů vzpomínají i školy.  Např. na jednom 
z kampusů Waleské univerzity proběhl malý 
obřad uvedený a zakončený zvukem vo-
jenské polnice, na kterém se sešli studenti  
a akademičtí funkcionáři. U pamětní desky 
univerzitní duchovní krátce zmínil životní 
příběh jednoho z padlých a požádal pří-
tomné o krátkou modlitbu. Krátké, důstojné  
a upřímné. Na rozdíl od podobných vzpo-
mínek u nás, bez fotografů.
Česká republika přijala mezinárodní den 
veteránů až v roce 2001. Většina vojáků pad-
lých ve Velké válce, nyní nazývané 1. světo-
vá, totiž bojovala na straně dnes již neexis-

tující vlasti – Rakouska-Uherska. Proto na 
tyto padlé vzpomínaly jen místní komunity, 
představitelé následného státu, resp. států, 
těmto padlým vzdávat čest nechtěli.
Třetím rokem se objevují vlčí máky i u pa-
mátníků obětí válek v Litovli a těch místních 
částech, kde pomník nebo pamětní deska 
stojí. Dobrovolníci, kteří se soustředí kolem 
Muzejní společnosti Litovelska, objeli na sv. 
Martina památníky v Savíně, na Nové Vsi, 
v Myslechovicích, Unčovicích, Třech Dvo-
rech, v Litovli, zastavili se i na chudobín-
ském hřbitově a v Haňovicích, aby k pomní-
kům nejen položili červený květ, ale také  
u nich rozžali svíčku.
Spolu se vznikající tradicí vlčích máků se 
rodí také iniciativa na vypátrání a zazname-
nání příběhů jednotlivých lidí, jejichž jména 
jsou do pamětních desek vytesána. Kdo byli 
tito muži a někdy i ženy? Kde a proč zemře-
li? Jaký byl jejich život?
Znáte-li osud některého člověka zmíněného 
na památníku v některé z uvedených obcí či 
na pamětních deskách na litovelském ná-
městí, ozvěte se Robertu Najmanovi z lito-
velského muzea. Tyto příběhy by neměly být 
zapomenuty.

hk a R. Urválek

Kladení vlčího máku k památníku obětí válek na Nové Vsi.

V pátek 11. listopadu oslavila 91. narozeni-
ny paní Marie Hánišová z Moravičan. Co ji 
pojí s naším městem?  
Do Litovle přišla v roce 1946 jako hospo-
dyně v rodině Frištenských a zůstala zde 
víc jak rok. Dle jejích slov to bylo nejhezčí 
období jejího života. Nádherné a poutavé 
vyprávění proložila ukázkou památníčku, 
do kterého jí Gustav i Miroslava Frištenští 
vepsali přání, stejně jako verše napsal Petr 
Bezruč. Podkovu, se kterou je vyfocena na 
snímku, má přes půl století pověšenou na 
zdi u vchodu do domu. Tu jí osobně věno-
val Gustav Frištenský. Velice si tohoto daru 
cení. Skutečně jí podkova přinesla v životě 
štěstí – ve svých 91 letech je plná optimis-
mu, čiperná a věčně usměvavá – to je život-
ní štěstí. Pozitivní přístup k životu vyváží 
všechny problémy a nezdary, jež s sebou 
běžné žití přináší. 

Zdena Frištenská

Podkova od Frištenského visí půl století v domě jeho hospodyně



Stalo se v Litovli

 Z roku 1656 se zachoval nejstarší srozumitel-
ný pivní pořádek. Použitý název Bierporzadke 
je pěkným dokladem česko-německého složení 
obyvatel města. Dohoda, uzavřená výslovně ve 
prospěch „ubohých a zarmoucených vdov a vý-
čepníků v zastrčených koutech města“, zavedla 
určitý řád. Podle něj mohli stanovenou dávku 
piva uvařit a prodávat najednou vždy jen čtyři 
pravovárečníci, po dvou z každé části města. 
Když výčepníkovi dávka docházela, musel včas 
upozornit  souseda, aby začal vařit. Ten, kdo 
právě šenkoval, označil svůj dům věchtem slámy. 
Výjimkou byl jarmark, kdy mohli šenkovat všich-
ni. Prodávat mohl každý sám, k vaření piva však  
bylo zapotřebí zařízení a znalosti. Pivovary byly 
proto jen v některých  domech, kde zkušený slá-
dek vařil pivo i pro ostatní pravovárečníky.
 23. 12. 1906 byla ustavena Krajinská mu-
zejní společnost v Litovli. Iniciátorem a prv-
ním předsedou byl dr. Jan Smyčka, do výboru 
byli zvoleni Vácslav Socha, dr. František Nerad, 
František Nedoluha, prof. František Hanus a ředi-
tel školy Vlad. Novotný. Již roku 1892 byl v Litovli 
ustaven v čele s dr. Smyčkou Národopisný odbor, 
který začal soustřeďovat lidové památky pro při-
pravované muzeum. Když se r. 1900 správa měs-
ta dostala do českých rukou, zřídil obecní výbor 
místopisnou komisi. Protože však město nechtě-
lo být jediným financiérem muzea, iniciovalo její 
proměnu na Krajinskou muzejní společnost se 
samostatným hospodařením.
 20. 12. 1936 se narodila JUDr. Helena 
Grézlová, rozená Havlíčková, dcera hajného. 
Vystudovala práva na Karlově univerzitě v Praze 
a pracovala jako právnička. Po svatbě s MVDr. Voj-
těchem Grézlem se jim v roce 1956 narodila dcera 
Helena, která se po absolutoriu Vysoké školy vete-
rinární provdala za MVDr. Věcka a vykonávali v Li-
tovli veterinární praxi. JUDr. Helena Grézlová byla 
v letech 1981–90 tajemnicí MěNV v Litovli a sou-
časně poslankyní okresního národního výboru.
 1. 12. 1991 vznikl Městský klub Litovel. 
Kulturní život města organizovala po válce celá 
plejáda pořadatelů. Taková situace byla pro KSČ 
nepřehledná, proto podobně jako sport svěřila 
tuto funkci odborům. V Litovli si úkol rozděli-
ly dva největší závody, sport Papcel a kulturu 
Gramozávody, pozdější Tesla. V Gramozávodech 
tak vznikl r. 1951 Závodní klub, který povinně 
převzal všechny tehdejší spolky, od hudby po 
divadlo. Mimo to byla ve městě Okresní osvětová 
beseda (pak Dům osvěty), jejíž působnost však 
byla zaměřena především na okres. Zastřešila 
ale i některé městské spolky, zejména ochot-
nické divadlo. Když byl r. 1960 zrušen litovelský 
okres, zaniklý Dům osvěty se spojil se Závod-
ním klubem na Spojený závodní klub ROH Tesla  
a celé zařízení převzaly odbory. R. 1990 se odbo-
ry těchto úkolů vzdaly a kulturní zařízení převza-
lo město. První ředitelkou Městského klubu byla 
jmenována paní Jana Konečná.                        L. Šik

Zprávy ze Seniorklubu Litovel
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I když je Mezinárodní den seniorů již  
1. října, my jsme jako dárek od města dostali 
koncert slovácké krojované dechové hudby 
Vlčnovjanka až v sobotu 22. 10. ve Velkém 
sále Záložny. Vstup byl volný, vstupné dob-
rovolné a byla možnost si zajistit rezervaci 
míst u pořadatele akce Městského klubu Li-
tovel, prostřednictvím TIC. S obavami jsme 
očekávali, jaká bude návštěva. Snad díky 
propagaci v tisku i místním rozhlase, a kon-
taktům na další kluby seniorů v okolí, jsme 
byli překvapeni plným sálem a návštěvou 
kolem 200 seniorů. V úvodu starosta měs-
ta všem popřál vše nejlepší k svátku, hodně 
zdraví a aktivity, potom už spustili hudební-
ci a parket se plnil tanečníky. Dvouhodino-
vý program uspokojil i ty náročné a ukázalo 
se, že bude vhodné i další akce k svátku tak-
to směrovat.
Další z výšlapů se uskutečnil ve středu 26. 10. 
z Bílska, přes Cakov, Svatou vodu u Cakova  
a Nové Dvory do Senice na Hané mírně 
zvlněným terénem v délce asi 10 kilometrů.  
Vedla jej opět paní Ludmila Kaštilová. 
Další den se soutěžilo v klubovně ve 2. tur-
naji hry Člověče, nezlob se! za účasti dvaceti 
seniorů. Věcné ceny si odnesly paní Jiřina 
Jedličková, Markéta Marková a Miroslava 
Komárková – všem rádi blahopřejeme!
V týž den večer byl na podzimním koncertu 
k výročí republiky mezi Osobnostmi města 
Litovle oceněn i náš místopředseda pan Lu-
bomír Faltus za obětavou práci v seniorklu-
bu i Krajské radě seniorů. I jemu upřímně 
blahopřejeme!
V březnu za kamna vlezem, v listopadu nej-
raději asi taky. Proto se většina akcí bude 
odehrávat v klubovně. Tou první, ve čtvrtek 
3. 11., bylo povídání redaktorky Litovel-
ských novin Mgr. Heleny Kaštilové o jejím 
pětitýdenním putování svatojakubskou 
cestou Španělskem z Toleda do Santiaga de 
Compostela, v délce téměř 700 kilometrů. 
Cestu značenou šipkami a mušlemi (sym-
bolem sv. Jakuba) až do Galicie pojala jako 
hledání sebe samy a zaujala všech 54 účast-
níků svou bezprostředností a zajímavostí 
prožitků. Díky! 

Další čtvrtek byl ve znamení historie. Blí-
že jsme se seznámili s „nejznámějším Če-
chem“, od jehož narození letos uplynulo 700 
let – císařem a králem Karlem IV. Nelehké-
ho úkolu se zhostila paní učitelka a textilní 
výtvarnice Věra Mičková, která uvedla jak 
údaje z Karlova života, tak představila jeho 
dobu vrcholné gotiky a „krásného slohu“, 
významné stavební památky a císařovy zá-
sluhy pro naši zemi i Evropu. Velmi zauja-
ly informace o její tvorbě repliky gobelínu 
z Bayeux. Jako památka raně středověkého 
umění z 11. století zachycuje dobytí Anglie 
normanským vévodou Vilémem Dobyvate-
lem v bitvě u Hastingsu (1066). Repliku paní 
Mičková zhotovila z 27 pásů v délce 65 me-
trů během tří let 2004–2007. Další tři roky 
tkala 20 gobelínů podle ilustrací z Dalimilo-
vy kroniky. Klobouk dolů!
Zájezd do divadla 17. 11. tentokrát směřoval 
do Brna na derniéru „koňské opery“ Limo-
nádový Joe v Městském divadle Brno. 

V měsíci prosinci nás již ve čtvrtek 1. 12. 
čeká obvyklé setkání s vedením města  
v Koncertním sále v 15 hodin. Schváleno 
bylo vstupné 30 korun. Je připraveno kul-
turní vystoupení, zhodnocení letošní čin-
nosti, občerstvení, hudba a tanec. Těšíme se 
na vaši hojnou účast! 
Poslední akcí roku bude předvánoční schůz-
ka seniorů v klubovně 15. 12. již od 15 ho-
din, s programem a soutěží vánočního cuk-
roví o nejchutnější medvědí pracku. Pokud 
máte zájem ukázat své cukrářské dovednos-
ti, doneste 10 kousků na degustaci pro sou-
těžní porotu a můžete se dočkat milé věcné 
ceny s vánočním nádechem. Loni se soutěž 
vanilkových rohlíčků líbila, soutěžilo cel-
kem 21 vzorků a pak si pochutnali všichni 
účastníci. I letos věříme v hojnou účast.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošní 
úspěšné práci Seniorklubu Litovel, přejeme 
radostiplné vánoční svátky a do roku 2017 
pevné zdraví, pohodu, stále dobrou aktivní 
náladu, radost ze života a všech milých ko-
lem!                                                                 jh

Hledá se majitel tohoto modelu letadla, nalezeného 
v červnu blízko Moravičan u Moravy. Určitě se s ním 
už rozloučil, ale on pořád čeká na návrat k svému 
staviteli na tel. 728 614 885. Snad se to do Vánoc 
podaří.

Hledá se majitel tohoto modelu letadlaINZERCE

KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ JE PŘELOŽEN NA 7. 12. 
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Knihy na tento měsíc       novinky v litovelské knihovně

Dešťová hůl / Jiří Hájíček
Sběratel mušlí / Anthony Doerr

Kluk mého srdce / Huntley Fitzpatricková

SADOVÁ
Název této slepé ulice vycházející za mostem od 
Pavlínky směrem do polí byl vybrán s ohledem 
na její polohu v bývalých sadech. Ulice vznikla 
výstavbou rodinných domů v 90. letech. V roce 
1998 projednávala rada města návrhy občanů 
na její pojmenování. Navrhované názvy měly 
tehdy podobný charakter – Luční, V Zahradách, 
Na Výsluní a Sadová. Poslední jmenovaný byl 
nakonec zvolen nejvyšším počtem hlasů. Ulice 
Sadová je jednou ze tří nových ulic vzniklých po 
roce 1990.

Název: Sadová (1998)

SOCHOVA
Ulice nese v názvu jméno prvního českého sta-
rosty Litovle Vácslava Sochy (20. 10. 1851 Miš-
kovice u Kouřimi – 8. 12. 1937 Litovel).
Několik let působil V. Socha např. jako úředník 
cukrovaru v Plaňanech a až v roce 1881 přešel 
jako vedoucí administrativní úředník do cuk-
rovaru v Litovli, kde byl zaměstnán jako účetní 
a později jako ekonomický ředitel. Ve městě 
se účastnil společenského života a aktivně se 
zapojil do boje o českou Litovel. V polistopado-
vých volbách v roce 1899 se stal prvním českým 
starostou města a ve funkci setrval do roku 
1919, i když se v letech 1. světové války stáhl 
do ústraní, což mu bylo později vytýkáno. Mezi 
jeho zásluhy spadá založení české matiční školy 
a české mateřské školy ve městě v 80. letech  
19. století. Za jeho starostování bylo zřízeno 
i gymnázium (1901). V. Socha založil několik 
nadací a vlastním nákladem postavil útulek 
pro české dítě. Známá je jeho vila v Husově uli-
ci, kterou má nyní v majetku město. Písemná 
pozůstalost V. Sochy je uložena v olomouckém 
archivu.

Ulice Sochova se nachází ve východní vilové 
čtvrti. Vychází z ulice Studentů a směřuje k tzv. 
Prostřednímu lesu. Tato široká ulice skýtající  
v době svého vzniku pohled až k lesu je nejstarší 
ulicí čtvrti a podle pamětních zápisů byla do-
konce myšlenkou V. Sochy. Název dostala v roce 
1930. Za protektorátu byl zvolen název podle 
německého spisovatele Friedricha Schillera  
a po válce se vrátil název původní. Stejně jako 
Dr. Smyčka, i Vácslav Socha zmizel v roce 1963 
ze seznamu ulic a uvolnil místo V. I. Leninovi. Do 
názvu ulice se vrátil až v roce 1990.

Proměny názvu: Sochova (1930)  Schiller-
strasse (1940)  Sochova (1945)  Leninova 
(1963)  Sochova (1990)

Ivana Kubíčková

Dešťová hůl
Jiří Hájíček byl po prá-
vu oceněn za tituly Rybí 
krev (kniha roku 2013  
v soutěži Magnesia Lite-
ra) a Selský baroko (kniha 
roku 2006 v soutěži Mag-
nesia Litera).
Po předešlých literárních 

sondách do minulosti české vesnice nyní 
následuje román ze současnosti s názvem 
Dešťová hůl. Správce pozemků Zbyněk 
se vrací na venkov, do míst svého dětství,  
a postupně se zaplete do nejasných okolnos-
tí sporu o pozemek, ale také do své osobní  
a manželské krize.

Sběratel mušlí
Autor povídkové knihy 
zavádí čtenáře na africké 
pobřeží i na předměstí 
Ohia, ukazuje předstí-
ranou pompéznost i boj  
o přežití v divočině, hoj-
nost přírody i její divokou 
sílu. Slepý hrdina titulní povídky tráví dny 
procházkami po plážích Keni s německým 
ovčákem po boku a probírá se zrnky písku. 
Mimo něj jsou tu pozorovatelé velryb a rybá-
ři, lovci a mystici, zachycení v určitých oka-
mžicích svých životů. Doerr jako přirozený 
vypravěč zkoumá lidská dilemata ve všech 
podobách – touhu, zármutek, nerozhodnost, 
zlomené srdce i pomalé zotavování.
Povídky od autora ojedinělého válečného 
románu Jsou světla, která nevidíme.

Kluk mého srdce
Román o lásce a zklamání 
pro dospívající dívky.
Tim Mason je kluk, na 
kterého se můžete spoleh-
nout, když budete potře-
bovat najít otevřený bar, 
když budete sjíždět scho-
dy na lyžích nebo když budete chtít jezdit na 
motorce po školních chodbách. Alice Garre-
tová je… no určitě to není vhodná holka na 
nezávazné rande, zvlášť když kolem sebe má 
smečku ochranitelských bratrů. A i ona tuší, 
že Tim není zrovna vhodná volba. Nicméně 
někdy volbu nemůžeme příliš ovlivnit. Ro-
mán o selhání, o zklamání i o rozhodnutí, 
zda zkusit vše ještě jednou riskovat.              lf

VÁNOČNÍ PŮJČOVNÍ DOBA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Půjčovní doba v prosinci bude letos upravena takto: 
V pátek 9. 12. bude knihovna z provozních důvodů 
uzavřena. V pátky 23. 12. a 30. 12. bude knihovna 
otevřena do 16 hodin. Ostatní půjčovní dny platí 
běžná půjčovní doba. Uvedené změny a další infor-
mace najdete také na adrese www.knih-litovel.cz.

Pracovnice Městské knihovny v Litovli děkují 
všem uživatelům za stálou přízeň, kterou věnovali 
knihovně v roce 2016, a srdečně zvou současné, 
ale i budoucí čtenáře na výpravy za pěkným čtením  
v novém roce. Vážení přátelé, čtenáři i nečtenáři, pře-
jeme Vám klidné a radostné vánoční dny a rok 2017 
plný spokojenosti v osobním i pracovním životě.

Vážení příznivci loštického betléma, pro letošní 
krajinu betlémskou byly ze špalíku lipového dřeva 
oživeni pomocí řezbářských nožíků tři noví obča-
né, kteří se půjdou letos poprvé poklonit Ježíškovi 
a přinést mu dárky.
První figurkou je známá loštická občanka, která 
byla celoživotně spjatá s tancem a baletem, paní 
Jarmila Seidlová. Za svůj život vychovala mnoho 
tanečnic, a stala se tak známou po celém kraji.

Druhou figurkou je pan 
Luděk Štipl, který se 

zasadil o obnovu 
loštické synagogy, 

turisty hojně 
navštěvova-

né. 
Třetí 

figurka
 za

celou Moravu je známý fotograf pan profesor Jin-
dřich Štreit, proslulý svými fotografiemi na výsta-
vách doma i v zahraničí.
Věřím, že tyto tři figurky se stanou právoplatnými 
obyvateli krajiny betlémské a nebudou narušovat 
soužití svých dřevěných spoluobčanů. Srdečně 
zveme na návštěvu jménem betlémských obyva-
tel, kteří jsou sice dřevění, ale jejich srdce stále bije 
a těší se na setkání s vámi. Stane se, že se některá 
figurka na návštěvníky usměje či zamračí...

Zahájení jubilejního dvacátého ročníku se bude 
konat 1. prosince ve 14 hodin.
Výstava bude probíhat od 1. 12. 2016 do 6. 1. 2017 
u řezbáře Jaroslava Beneše na ulici Moravičanská 
439 v Lošticích, a to denně od 14 do 18 hodin včet-
ně svátků, sobot a nedělí.
Případné dotazy zodpovím na tel. 603 929 926.

Váš řezbář Jaroslav Beneš

Loštický betlém řezbáře Beneše opět zve
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Litovel známá neznámá: Vydejte se na místa z fotografií
Prohledali jsme archiv starých snímků Litovle, prostudovali dílo pana Šika o historii ulic a domů a teď vám nabízíme několik příběhů z míst, která (zdánlivě) dobře 
znáte. Vyprávění o minulosti je ale jen jedna část tématu tohoto měsíce. Tou druhou je výzva k trošku napínavé adventní nebo vánoční procházce. Zkuste rozpoznat 
místa na snímcích a pak se na ně vydejte. Můžete srovnávat, co všechno se za uplynulá léta změnilo. Jenže to pořád není všechno. Můžete se s námi taky pustit do hry. 
Najděte na každém místě odpověď na otázku, kterou si přečtete pod textem v barevném rámečku. Až prozkoumáte všech pět míst a shromáždíte všech pět odpovědí, 
pošlete nám je na adresu litovelskenoviny@mestolitovel.cz, případně na poštovní adresu Litovelských novin. Pokud se tedy chcete zúčastnit naší adventně-vánoční 
soutěže. Možná, že o tom rozhodne až představení případných výher. Podívejte se tedy na sousední stranu. A hlavně mějte na mysli, že odpovědi je nezbytné poslat 
nejpozději do 29. prosince. Pak už budou v prodeji lednové noviny s řešením.

Budovu, která je zachycena v pravé části horního snímku a v celé své kráse na 
snímku spodním, si už dnes bude pamatovat málokdo. Byla zbourána téměř 
před 80 lety.
Nás ale zajímá spíš to, kdy a proč byla postavena. Její vznik souvisí se zalo-
žením německého tělovýchovného spolku Turnverein, který v Litovli začal 
pracovat v roce 1870. A protože ke cvičení je třeba prostor, vybudoval si spolek  
v roce 1875 na místě zbořené Prašné věže tělocvičnu Turnhalle. Ano, to je ona. 
Kromě tělovýchovy se ale vyvíjelo i školství. Ještě před rokem 1880 vznikla 
v našem městě první německá mateřská školka. A její sídlo bylo také v této 
tělocvičně. 
Když byla roku 1918 vyhlášena samostatná Československá republika, znač-
ně se snížil počet žáků docházejících do německé obecné školy, která sídlila 
v Komenského ulici (v budově dnešní SOŠ). Proto se přestěhovala právě do 
budovy někdejší tělocvičny a stala se z ní jednotřídka. Na příklad roku 1921 
do ní chodilo 36 žáků. 
A to už se pomalu dostáváme k zániku budovy. V roce 1938, když se hledalo 
místo pro stavbu živnostenské pokračovací školy, bylo vytipováno právě toto 
místo. Roku 1939 zde namísto tělocvičny vyrostla nová budova, jak ji známe 
dnes. I v ní se vystřídalo několik institucí a během pár měsíců dojde k další 
změně jejího využití. 
Budova v levé části snímku zůstává ve své původní podobě prakticky dodnes.

Před budovou, jež nahradila původní tělocvičnu, roste několik 
stromů. Jsou mezi nimi i dva smrky. Pokud si ten vyšší prohlédnete 
zblízka, zjistíte, že má něco, co běžné smrky nemají. Co to je?

Když vyjdete po schůdcích u vily na odpočívadlo, stojíte před his-
torickým portálem. Na kamenné patě u jeho levého sloupu je vy-
rytý obrázek. Co to je?

Prostoru, který na fotografii sledujeme z okna vysoké budovy, se dříve říkalo Na 
valech. A taky se říkalo, že tady straší. Nebylo by divu, protože v těchto místech 
došlo k vraždě. Budova po pravé straně bývala koželužna, nejprve Gallaschova, 
později Ziegerova. A právě mladý, ještě neplnoletý učeň z této koželužny zabil 
sekerou tovaryše ze stejné dílny. Soud jej odsoudil k tomu, aby při pohřbu nesl 
za rakví vražednou sekeru, kterou měl zavěšenou na prsou.
Nu, domek již dnes není červeně natřený jako kdysi. Jeho barva je žlutá, zamří-
žovaná okénka vystřídala běžná okna a místo koželuha a jeho pomocníků zde 
bydlí běžní lidé. 
Na místě velkého domu ve střední části snímku stávala kdysi hasičská zbrojnice  
a dva malé domky. Z nich ale nezbylo nic. Roku 1927 byla na jejich místě postave-
na rozlehlá budova sirotčince. Na jejím vnějším vzhledu se toho moc nezměnilo.
A zajímá nás přirozeně i nejbližší dům v levé části snímku, ze kterého vidíme jen 
portál a část zdi. Tuto vilu si roku 1910 nechala vystavět významná litovelská 
osobnost té doby. A protože šlo mimo jiné o milovníka historie, je vila ozdobena 
historickými prvky pocházejícími z jiných budov i dob. Tak třeba zmíněný rene-
sanční portál je už z roku 1572 a byl původně na radnici. Nad ním si všimněte 
městského znaku (pochází z budovy na náměstí, která je nyní přebudovávána 
pro potřeby městského úřadu). Ryby na něm neplavou vertikálně, jak jsme zvyk-
lí, ale jsou v horizontální poloze. V zábradlí balkonu jsou zase zazděny střílny  
z městských hradeb. V domě, dnes poněkud oprýskaném, sídlí veřejná instituce.
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A CO MŮŽETE VYHRÁT?
Lidé našich končin jsou v 21. století zahlceni věcmi natolik, že k nim často nemají zvláštní úctu a vztah. Proto nechceme vaše příbytky zatížit dalšími předměty, které 
třeba ani neoceníte nebo nevyužijete. Není to soutěž pro soutěž, a proto to není ani výhra pro výhru. Jestliže se vydáte na cestu a zodpovíte správně všechny otázky, 
darujeme vám kus fantazie a neobvykle strávený čas. Darujeme vám zážitek, který byste jinde stěží získali. A v něm i kus svého úsilí a vlastního času.
Co třeba? Nu, nechte se překvapit. Překvapení je přece podstatnou součástí dárku. Záleží taky na tom, kolik vás správně vyřeší naše zadání. Čím více výherců, tím více 
zážitků. A pozor! Výherce nechť s sebou vezme své děti, ženu – muže nebo kamarády... Sdílený zážitek je o to silnější. Ale na tom už se domluvíme osobně.                         hk

Na střeše budovy, která nahradila zbořený Nerušilův dům, 
můžete trvale vidět dvě zvířata. Která to jsou?

Na první pohled to může vypadat, že jsme na této fotografii zavítali do 
jiného města. Přitom to není zas tak dávno, co většina budov v této ulici 
ještě stála.
Pravda, domek zachycený zcela vlevo nám napovídá, že snímek musel 
vzniknout před rokem 1955, kdy byl zbořen.
Celá pravá strana ulice, kam kdysi lidé chodili např. k ševci, zámečníkovi 
nebo do známého litovelského knihkupectví Josefa Chlíbka, podlehla de-
molici až v roce 1988. Dlouho zde zůstával prázdný prostor, až teprve roku 
2000 tady začala vznikat velká, moderní, barevná budova, vyhledávaná 
nejen na jaře a v dušičkovém období.
Zajímavé je, že přes umístění ulice v historické části města stojí hned na-
proti zmíněné budově další moderní stavba. Vznikla roku 2008 na pozem-
ku po domku, který v 50. a 60. letech obýval cestovatel po Jižní Americe 
Alois Nerušil (na snímku je to druhý domek zleva). Je hojně navštěvovaná 
veřejností, která si může na její chodbě prohlédnout i tento snímek.

Na místě zbořeného holičství dnes roste strom. Co je zobrazeno 
v rozích železné mříže, která chrání zem kolem jeho kořenů?

Obecní domeček, který stojí v levé části snímku, byl po desetiletí vyhledá-
ván všemi, kteří se chtěli nechat ostříhat či oholit. Třeba před rokem 1930  
v něm pracoval holič František Mauler, jehož vývěsní štít visel nade dveřmi 
v době pořízení fotografie. Po holičích využíval domek kožkař, který jej však 
neudržoval, takže byl v roce 1962 ve zchátralém stavu zbourán.
Dům v čelní části, jenž se od 20. let, kdy byl přestavěn, moc nezměnil, je do-
kladem rozvoje dopravy v Litovli. Zámečník Max Dvořák v něm provozoval 
prodejnu jízdních kol a roku 1935 před ním byla otevřena třetí benzinová 
čerpací stanice ve městě.

Na zdi budovy si můžete přečíst název jednoho ze čtyř živlů. Kterého?

Nápis Hostinec na průčelí domu by mohl být rovnou vytesán do kamene. 
Pohostinství se zde totiž provozovalo nejpozději od roku 1592 (z tohoto 
roku pochází první zmínka o právovárečné a šenkovní činnosti v tomto 
domě) až do roku 1929. Hostinec byl dlouho znám pod názvem U Žlutého 
lva (roku 1637 byl jeden ze čtyř ve městě), svou činnost ale skončil pod 
jménem Na Staré poště.
To se má tak. Když byla v době vlády Marie Terezie zřízena stálá poštovní 
služba, hledalo se, kdo by obstaral dopravu zásilek i lidí mezi Olomoucí, 
Litovlí, Novými Zámky a Lošticemi. A protože měl řezník a hostinský Mar-
tin Bösse při své hospodě dost tažných koní, připadl tento úkol v polovině  
18. století jemu. Poštovní úřad se pak předával buď koupí domu nebo dě-
dičně až do roku 1891, kdy byla pošta zestátněna. V domě ale sídlila až do 
roku 1913.
Ač jsou v blízkosti této budovy, jež sice ztratila nápis nad vchodem, jinak 
se ale příliš nezměnila, i větší domy, vystřídala se v ní řada provozoven  
a řemeslníků. Za první republiky zde bylo možné navštívit cukrářství, klem-
píře či dílnu mechanika a autodopravce ve dvoře a bývala tady i hasičská 
zbrojnice. I dnes budova slouží veřejnosti, pivo ani alkohol vám v ní ale 
pravděpodobně nenalijí.
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Program Městského klubu Litovel 

 Předprodej: Turistické informační centrum při MK, nám. Př. Otakara 762, Litovel tel.: 585 150 499  nebo 775 339 098, e-mail: vstupenky@mklitovel.cz

12
čt 1. 12., 15 hod., náměstí Přemysla Otakara v Litovli, volný vstup
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  účinkují děti z místních 
mateřských a základních škol, SPS Senzakord, nebude chybět Ježíškova pošta; 
mezi 16. a 18. hodinou vánoční prohlídky radniční věže (vstup 20 Kč na osobu)

5.–17. 12., PO–PÁ 9–17, SO–NE 10–16 hod., Výstavní síň MK, vstupné dobrovolné
Prodejní VÁNOČNÍ VÝSTAVA  prodej vánočních ozdob a dekorací spojený  
s výstavou dětských prací – ve spolupráci s DDM Litovel

5.–17. 12., PO–PÁ 8–17, SO 9–12, 12.30–15 hod., prostory infocentra, vstup-
né dobrovolné
Prodejní VÝSTAVA STUDIA ATELIÉR  výstava litovelských výtvarníků

po 5. 12., 14.45 hod., náměstí Přemysla Otakara v Litovli, volný vstup
X. SLET ČERTŮ, MIKULÁŠŮ A ANDĚLŮ  dramatický kroužek ZŠ Jungman- 
nova, Popletené Vánoce (divadelní pohádka), soutěž o nejlepší masku pro děti 
a dospělé, v 16 hodin vyhodnocení a předání cen nejlepším maskám, Nelly 
Řehořová s kapelou, malování na obličej, taneční kroužky DDM, mikulášské 
soutěže a hry pro děti, zapisování hříchů u Lucifera, Ježíškova pošta i s Miku-
lášem, na závěr ohňová show; 16–18 hod.: vánoční prohlídky radniční věže

čt 8. 12., 17 hod., Malý sál Záložny v Litovli 
KONCERT MLADŠÍCH ŽÁKŮ  pořadatel: ZUŠ Litovel

ne 11. 12., 18 hod., Velký sál Záložny v Litovli, vstupné v předprodeji: děti do15 
let 60 Kč, dospělí 80 Kč, na místě + 50 Kč
VÁNOČNÍ KONCERT SENZAKORDU  vystoupí pěvecký sbor Senzakord – Jiří 
Pavlica: Missa brevis; hosté: PS Carmen Zábřeh, Komorní sbor a Smyčcový or-
chestr ZUŠ Uničov, řídí Hana Kaštanová

út 13. 12., 19 hod., Velký sál Záložny, vstupné v předpr. 300 Kč, na místě 350 Kč
VÁCLAV NECKÁŘ: MEZI SVÝMI  vánoční koncert popové legendy V. Neckáře

st 14. 12., 16 hod. náměstí Přemysla Otakara v Litovli, volný vstup
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY A KONCERT PAVLA CALLTY  v 16 hodin vystoupe-
ní Pavla Callty, v 17.30 hodin vystoupení PS Palora, v 18 hodin zpívání koled  
s Olomouckým deníkem a s PS Palora (celorepublikový projekt, všichni společ-
ně si zazpíváme pět nejznámějších českých koled);
16–18 hodin: vánoční prohlídky radniční věže (vstupné 20 Kč/osoba)

pá 16. 12., 14 hod., náměstí Přemysla Otakara v Litovli, volný vstup
FARMÁŘSKÉ TRHY  farmářské trhy s možností nákupu specialit od místních 
farmářů; vystoupí: Michal Zapletal s vánočními písněmi a písněmi z nového 
alba Odi et amo a folklor-beatová kapela Docuku;
16–18 hodin: vánoční prohlídky radniční věže (vstupné 20 Kč/osoba)

ne 18. 12., 15 hod., kostel sv. Marka v Litovli, vstupné v předprodeji: 80 Kč, na 
místě 130 Kč
VÁNOČNÍ KONCERT KANTIKY  vystoupí SPS Kantika pod vedením sbormis-
tryně Ireny Blektové 

út 20. 12., 17 hod., Koncertní sál MK Litovel, vstup volný
KONCERT DPS MLÁDÍ  pořadatel: ZŠ Vítězná

st 28. 12., 18 hod., kaple sv. Jiří, vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 100 Kč
VÁNOCE S JÍROVCI  Jírovci aneb Advent a Vánoce 2016 s příležitostným 
sdružením absolventů a přátel Gymnázia Jana Opletala v Litovli

PŘIPRAVUJEME
12. 1.  Vietnam a Borneo (beseda s panem Slámou)
20. 1.  Městský ples
24. 1.  Kalliopé trio Prague (koncert v rámci KPH)
25. 1.  Eva Urbanová (koncert operní pěvkyně)
31. 1.  Každý rok ve stejnou dobu (divadelní představení)

Koncert Václava Neckáře
Zpěvák a filmový herec Vác-
lav Neckář pochází z umělecké 
rodiny. Proslavil se jako člen 
pěvecké skupiny Golden Kids,  
v níž byl společně s Helenou 
Vondráčkovou a Martou Ku-
bišovou. Hrál v úspěšných fil-
mech, například v Menzelových 
Ostře sledovaných vlacích, Skři-
váncích na niti nebo v pohádce 
Šíleně smutná princezna. Nazpí-
val mnoho popových hitů, mezi 
nimi například Stín katedrál, 
Lékořice, Tu kytaru jsem kou-
pil kvůli tobě, Mýdlový princ  
a další. V roce 2002 ho postihla 
mrtvice, po které se musel zno-
vu učit mluvit a zpívat. V říjnu 
2015 dostal od prezidenta Mi-
loše Zemana Medaili za zásluhy.
Na vánoční koncert této čes-

ké popové legendy vás zveme  
v úterý 13. prosince v 19 ho-
din do Velkého sálu Záložny.          

Tip na vánoční dárek: kulturní zážitek
Dárkové poukazy na akce Městského klubu zakoupíte v TIC Litovel. Prodá-
váme dárkové poukazy na koncert Evy Urbanové, Jana Nedvěda nebo např. 
divadelní představení Každý rok ve stejnou dobu a Žena za pultem. 

Letošní vánoční koncert se 
uskuteční 11. prosince v 18 
hodin ve Velkém sále Záložny. 
Pěvecký sbor Senzakord tento-
krát pozval do Litovle Smyčcový 
orchestr s Komorním sborem 
ze ZUŠ v Uničově a pěvec-
ký sbor Carmen ze Zábřeha.  
Každé těleso se publiku krátce 
představí samostatně, přičemž 
zazní skladby českých a ruských 
autorů. Jako vrchol koncertu 

všichni společně uvedou oblí-
bené a krásné dílo moravského 
skladatele Jiřího Pavlici Missa 
brevis. Posluchače jistě ohromí 
jak nádherné melodie a instru-
mentace této mše, tak i velikost 
celého obsazení, která čítá spo-
lečně se sólisty přes sto účinku-
jících. Přijďte se i vy naladit na 
tu pravou moravskou vánoční 
atmosféru.

Hana Kaštanová

V termínech 1., 5., 14. a 16. 
prosince v době adventních 
akcí, které se budou konat 
na náměstí, budou od 16 do 
18 hodin speciální prohlíd-
ky radniční věže. Radniční 
věž bude vánočně vyzdobená 
a budou se promítat loňské 
adventní akce. Vstupné bude 
sníženo na 20 Kč za osobu. 

Stejně jako vloni, kdy 26. 12. 
probíhala v muzeu Oživlá 
řemesla, i letos bude během 
této akce veřejnosti zpřístup-
něna radniční věž. Prohlídky 
s průvodcem budou v každou 
celou hodinu od 13 do 17 ho-
din. Vstupné je dobrovolné  
a výtěžek bude věnován Cha-
ritě Litovel.                                TIC

Vánoční prohlídky radniční věže

Vánoční Koncert sboru Senzakord



NA KONCERT DO TŘÍ DVORŮ
ne 4. 12. ve 14 hod., kaple sv. Floriána 
ve Třech Dvorech

Na adventním koncertu, který se koná 
ve třídvorské kapli už potřetí, tento-
krát vystoupí Smíšený pěvecký sbor 
Příkazy.

NA MIKULÁŠE NA ČERVENKU
ne 4. 12., 15–17 hod., sokolovna na 
Července

Na mikulášské maškarní nadílce děti 
čeká rej v maskách i soutěž o nejpove-
denější masku čerta, anděla a Mikulá-
še. Vstup bez masky 25 Kč.

NA KONCERT DO UNČOVIC
ne 4. 12. v 15.30 hod., sál sokolovny  
v Unčovicích

Na adventním koncertu vystoupí 
třicetičlenný Smíšený pěvecký sbor 
Příkazy pod vedením Ivety Navrátilo-
vé. Zároveň bude probíhat prodej ad-
ventních věnců, pro zahřátí bude punč 
i svařák. Vstupné je dobrovolné.

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GJO
čt 8. 12., 13–18 hod., Gymnázium 
Jana Opletala Litovel

Informace vedení školy o přijímacím 
řízení budou poskytnuty v 15 a 16.30 
hodin.

NA KONCERT PALORY NA GJO
čt 8. 12. v 18 hod., aula gymnázia

Palora na podzimním Cakově přijala 
do svých řad sedm nových zpěváků  
a během tří dnů (2.–4. 11.) absolvo-
vala náročnou předvánoční přípravu. 
Její výsledek zhodnocený nemé-
ně náročným maratonem zkoušek  
v měsíci listopadu můžete zhlédnout 
ve čtvrtek 8. 12., kdy na závěr Dne 
otevřených dveří na GJO proběhne  
v aule školy Vánoční koncert PS PALO-
RA. Uslyšíte poetické Zpěvy k Ježíškovi 
Jana Maláta a vánoční verše. Srdečně 
zveme.                         Marcela Barvířová

NA KONCERT HANÁCKÉ MÔZÊKÊ
so 10. 12. v 17 hod., Husův sbor v Li-
tovli

Na adventním koncertu bude hrát, 
zpívat a vykládat Hanácká môzêka  
a její hosté z Hanácké ambasádê. 
Muzika vystoupí ve sboru již desátý 
rok po sobě, za což děkuje manželům 
Haltofovým. Vstupné je dobrovolné.

NA VÁNOČNÍ KONCERT DPS MLÁDÍ
út 20. 12. v 17 hod., Koncertní sál MK

Dětský pěvecký sbor Mládí a jeho 
přípravný sbor Benjamínek při ZŠ Ví-
tězná srdečně zvou na svůj koncert. 
Jako host vystoupí DPS Arietta ZUŠ 
Mohelnice.

NA MICHALA K MARKOVI
pá 23. 12. v 19 hod., kostel sv. Marka 
v Litovli

Na vánočním koncertu v kostele sv. 
Marka vystoupí mladý litovelský pís-
ničkář Michal Zapletal se speciálním 
vánočním programem. Vstupné 100 Kč.

NA OŽIVLÁ ŘEMESLA DO MUZEA
po 26. 12., 14–19 hod., muzeum

Již dvanáctým rokem se uskuteční 
v prvním patře muzea oblíbená vá-
noční akce Oživlá řemesla. Jak název 
napovídá, budou zde nejrůznější ře-
meslníci prezentovat svoje dovednosti 
a zručnost. Budete se moci potěšit 
pohledem na překrásné ruční výrobky 
a sami si vyzkoušet svoji šikovnost. 
Mnoho originálních předmětů bude 
také k zakoupení. Jedinečná atmo-
sféra akce bude dokreslena lidovými 
písněmi kapely Hanácká môzêka Li-
tovel a dobrým občerstvením. Každý 
rok jsou Oživlá řemesla v něčem jiná, 
takže je neváhejte navštívit.

NA RETROSILVESTR DO LITOVLE
so 31. 12., 20–2 hod., Velký sál Zálož-
ny v Litovli

Na retrosilvestru čeká účastníky zába-
va, legrace i spravedlivé soutěže v jed-
noduchém stylu o retroceny. O hudbu 
se postará Viktor Kohout st. s hity 
převážně z 80. a 90. let hrající mimo 
jiné i z „lupajících desek“ gramofonu. 
Zahájit silvestr přijede americká star 
Sylvester Stallone. Po půlnoci nebude 
chybět i něco málo ze současnosti.  
Dámy, natáhněte kolové sukně s pun-
tíky, čelenky do vlasů a sytě namalujte 
rty, pánové mají za úkol nechat si 
narůst pejzy. Retro je zpět! Užijete si 
nejen spoustu zábavy, ale těšit se mů-
žete i na oblíbený animační program, 
včetně volby Miss Retro a retrotom-
boly. K občerstvení je zajištěno alko 
i nealko, včetně dobových pochutin. 
Vlastní občerstvení jako chlebíčky  
a cukroví je vítáno. Podmínkou vstupu 
je neformální oblečení ve stylu retra, 
nebo malý retrodárek do tomboly.
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Prodejní vánoční výstavy
V předvánočním čase nesmí 
chybět vánoční výstavy. Budou 
probíhat od 5. do 17. prosin-
ce. Prodejní výstava, na které 
si můžete zakoupit drobné dá-
rečky pro svoje blízké, vánoční 
dekorace a ozdoby a kde můžete 
vidět práce dětí z MŠ a ZŠ z Li-
tovle bude probíhat ve Výstav-
ní síni MK a na její přípravě se 
bude opět podílet i DDM.
Druhá výstava, která už několi-
kátým rokem před Vánoci pro-
bíhá, je výstava studia Ateliér  
v prostorách infocentra. Tra-
dičně zde budou vystaveny ob-
razy, keramika, hedvábné šátky  
a bronzové šperky. Všechny tyto 
věci budou dílem litovelských 
výtvarníků a budou taktéž k za-
koupení.  

Slet čertů, Mikulášů a andělů
I letos se 5. prosince ve 14.45 ho-
din na náměstí sejdou čerti, Mi-
kuláši a andělé všech věkových 
skupin, aby soutěžili o nejhezčí 
masku, která bude vyhlášena 
v 16 hodin. Slet doplní pestrý 
program. Začínat bude drama-
tický kroužek ZŠ Jungmannova. 
Následovat bude veselá hudební 
pohádka v podání Divadla Sile-
sia Popletené Vánoce. Poté vy-
stoupí Nelly Řehořová s kapelou. 
Znáte ji z nové pohádkové ko-
medie Strašidla, kde hraje jednu 
z hlavních dětských rolí. Zatančí 
děti z tanečních kroužků DDM, 
budou připraveny mikulášské 
hry pro děti, malování na obličej 
a jako každý rok nebude chybět 
ohňová show, zapisování hří-
chů u Lucifera a Ježíškova pošta  
i s Mikulášem a čertem. V tento 
den budou probíhat prohlídky 
radniční věžě. 

Česko zpívá koledy a Pavel Callta
Ve středu 14. prosince bude od 
16 hodin předvánoční program 
pokračovat koncertem mla-
dého zpěváka Pavla Callty (na 
snímku). Uslyšíte hity jako Te-
rapeut, Zrzka, Naštěstí a další.  
V 17.30 hodin vystoupí PS Pa-
lora a v 18 hodin se k němu při-
pojí celé náměstí a proběhne ce-
lorepubliková akce Česko zpívá 
koledy. Všichni zájemci si mo-
hou přijít zazpívat pět známých 
českých koled spolu s Palorou  
a Olomouckým deníkem. V ten-
to den budou probíhat prohlíd-
ky radniční věžě.

Farmářské trhy
V pátek 16. prosince se budou 
na náměstí konat od 14 do 17 
hodin farmářské trhy s možnos-
tí nákupu specialit od místních 
farmářů. Během nich vám za-
zpívá Michal Zapletal vánoční 
písně i písně ze svého nového 
alba Odi et amo, potom bude 
hrát folklor-beatová kapela Do-
cuku z Valašského Meziříčí (na 
spodním snímku). V tento den 
budou probíhat prohlídky rad-
niční věžě.                                 

MK 

Program na náměstí i výstavy Pozvánky

Do roku 2017 Vám přejeme mnoho krásných kulturních zážitků  
a těšíme se na setkávání s vámi při našich akcích. Kolektiv MK Litovel
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Válečné hroby 2: POMNÍK PADLÝM V MEZICÍCH
Téměř v každé obci, i v té nej-
menší, jsou válečné hroby. Ne-
jsou to hroby v pravém slova 
smyslu, připomínají padlé vo-
jáky z 1. světové války. 

Ani obec Mezice, která má nyní 
asi 350 obyvatel, nebyla ušetřena 
hrůz 1. světové války. Nechce se 
tomu ani věřit, ale na památníku 
uprostřed malé obce jsou jména 
20 padlých mužů. Některá jmé-
na se opakují. Bratři? Bratranci? 
Fotografie, kromě tří, připomí-
nají i podobu vojáků. Například 
Zbořil Alois 1900–1918.
V kronice Mezic můžeme číst:  
V roce 1930. Sbor dobrovolných 
hasičů v Mezicích se postaral, 
aby byl postaven pomník pad-
lým a nezvěstným ze světové vál-
ky, který byl postaven vedle lípy 

„Svobody“ před číslem 3.
Pomník má tvar obelisku. Na 
jeho podstavci je ztvárněn reliéf 
klečící ženy a nad ním pak úchyt 
pro zavěšení lucerny. V střední 

části pomníku 
jsou uvedeni ti, 
pro které byl po-
mník postaven.  
U všech jmen 
jsou roky naro-
zení a taky roky 
úmrtí, kdy jejich 
životy skončily 
někde na bojišti. 
Nad jmény pad-
lých zůstaly tři 
prázdné pruhy, 
na první pohled 
nepochopitel-
né. Vysvětlení je 
však jednoduché 

– zbyly po odstraněném nápisu. 
Proč a kým byl nápis odstraněn?
Po skončení 1. světové války se 
zdálo být nemožné, aby se po-
dobné hrůzy ještě opakovaly.  
A přesto uplynulo jen málo 
let... V roce 1939, po nástupu 
nacismu, vyšlo nařízení, podle 
kterého byly nápisy na českých 
pomnících přezkoumávány,  
a ty, které podporovaly českou 
národní hrdost, musely být bez 
odkladu odstraněny. Pomník  
v Mezicích měl vlastně štěstí, ne-
musel být, na rozdíl od pomníku 
v Cholině, odstraněn celý. Sta-
čilo vysekat nápis „Těm, kteří se 
svobody vlasti nedočkali“. Nad 
nyní prázdnými pruhy zůstal 
znak České republiky, letopočty 
1914–1918 a úplně nahoře kříž.
V roce 2008, kdy jsme pomník 

pro potřebu ministerstva obra-
ny poprvé fotili, chyběla ještě 
jedna fotografie. Ta se na po-
mník mohla vrátit poté, co ji 
ze svého alba poskytli příbuzní. 
Jan Veselý, z domu č. 5, se v dů-
stojnické uniformě pyšně vypí-
ná. Ještě v roce 1916 poslal své 
rodině pozdrav z Vídně. Ale na 
dopis svého malého synovce již 
odpovědět nestihl. Kde ve svých 
dvaceti letech padl, není zná-
mo. Příbuzní se domnívají, že 
nejspíš na ruské frontě. Zůstal 
nezvěstný. 
Fotografie se na pomník vrátila. 
Nápis, kde snad mohlo vadit je-
diné slovo – svoboda, zatím ne.

Eva Vaňková

Jan Veselý padl ve 20 letech.

Pozvánky
k Modré kočce

V kavárně Modrá kočka v Mlýnské 
ulici probíhá až do konce prosince 
výstava obrazů Danky Ferencové. 
Autorka vytváří čakrové obrazy, květy 
života i obrazy ho´oponopono.
V úterý 13. 12. v 18 hodin proběhne 
další bylinkářská přednáška Vladimíra 
Vytáska. Vstupné je 60 Kč.
V úterý 27. 12. v 15 hodin se  
v kavárně uskuteční koncert na tibet-
ské mísy. Zahrát přijede Jana Miska 
Reme. Vstupné je 90 Kč.
Po všechny ostatní úterky probíhají 
od 18 hodin setkání v ženských kruzích.
Protože akce v Modré kočce někdy 
vznikají v krátkém časovém období, 
doporučujeme vám sledovat i její 
facebookové stránky s aktualitami.

V sobotu 29. 10. se konal VIII. 
Chudobínský bobřík odvahy.
Počasí přálo a přibližně 500 ná-
vštěvníků si, doufejme, přišlo 
na své. Od 15 do 18 hodin děti 
bavili šašek Viky a šermířská 
skupina Rytíři řádu sv. Lucie,  
s jejímiž členy si děti mohly vy-
zkoušet středověké disciplíny. 
Byla slavnostně zapálena velká 
vatra i další menší ohniště, kde 
si mohli návštěvníci opéct buřta 
a zároveň se ohřát nebo si pro-
pálit bundu. K dispozici byly 
stylové stánky U Čarodějnic,  
U Berušek, U Kata a další.  
K mání byly pilulky proti stra-
chu, žabí stehýnka, krysí ocás-
ky, ale také pravá nefalšovaná 
fazolová polévka od loupežníka 
Peťu, která měla za cíl doplnit 
aroma lesa. 
Po 18. hodině se otevřela samot-
ná stezka, a přestože fronty byly 

d l o u h é , 
v ypl at i lo 
se počkat, 
než bude 
člověk na 
řadě. Ces-
tou mohli 
návštěvní-
ci spatřit 
světlušky, 
p ř í š e r y , 
l o u p e ž -
níky, pa-
v o u k a , 
Drákulův 
hřbitov, vodníky a 3D projekci 
se zombie. Vyvrcholením bylo 
peklo s Luciferem, čerty i uvěz-
něnými anděly. Dokonalé kulisy, 
zvuky i samotný les vytvořily 
krásnou a mírně bojácnou at-
mosféru. Na samý závěr si ná-
vštěvníci odnesli nejen medaile, 
ale i památeční diplom a někteří 

dáreček v kalhotách.
Děkuji nadšencům (Přátelé 
Chudobína, o. s.) za náročnou 
přípravu a prima akci a dále 
firmě KOM, pile Knébl, Janu 
Hořákovi – zemědělská farma, 
Profi-tisku a městu Litovel za 
podporu.

Viktor Kohout

Chudobínský bobřík odvahy přitahuje víc a víc dětí
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V Litovli působí pět měsíců. 
Jak ale sám říká, k tomu, aby 
poznal potřeby farnosti, bude 
potřebovat celý rok. S otcem 
Miroslavem Bambuchem jsme 
vedli rozhovor o kněžském po-
volání i o blížícím se adventu.

Kněz obvykle nesetrvá celý ži-
vot na jednom místě, ale bývá 
podle potřeb diecéze na zá-
kladě rozhodnutí biskupa jed-
nou za čas přeložen na jinou 
farnost. Jak se vyrovnáváte  
s tím, že nemůžete rozhodnout 
o tom, kde budete žít, že ne-
můžete zůstat na místě, kde se 
Vám třeba hodně líbí?
Když vstupujeme do kněžské 
služby, počítáme s tím, že to tak 
bude. Vzájemná korelace mezi 
knězem a farností vytváří určité 
množství možností, které se dají 
naplnit. Ale zároveň i pole toho, 
co se uskutečnit nedá. Farář tře-
ba pro nějakou oblast činnosti 
nemá pastoraci, nebo mu není 
vlastní, nebo je pro něj velmi 
těžká, a proto se jí věnuje okra-
jově a zaměřuje se na jiné čin-
nosti. Když přijde jiný kněz, tak 
se oblast, která byla zanedbáva-
ná, podpoří, a zase se třeba utlu-
mí něco jiného.
Spíš bychom se mohli bavit  
o tom, jaký je optimální čas pro 
to, aby kněz zůstával na jednom 
místě. Myslím, že je nejlepší, 
když může kněz zůstat ve far-
nosti 10–12 let. 
Ve vztahové rovině je ta změna 
vždycky náročná jak pro faráře, 
tak pro farníky, ale pro růst far-
nosti je dobrá. Práci, kterou tady 
dělám, dokáže zastat i ten, který 
přijde po mně.

Což Vás přivádí k vědomí, že 
nejste nenahraditelný.
Vede mě to k pokoře. Samozřej-
mě i na mé straně je pokušení si 
myslet, že jsem nenahraditelný, 
že můžu všemu rozumět a do 
všeho mluvit. Ale čím je člověk 
starší a získává víc zkušeností, 
tím začíná chápat, že některé 
věci ve farnosti může svěřit do 
rukou jiných lidí a radovat se  
z výsledku společné práce.

V čem vidíte potenciál svého 
současného působiště?
Ve farní rodině, která je tady re-
lativně velmi mladá a jsou v ní 
všechny věkové skupiny. Větší 
část lidí, kteří navštěvují boho-
služby, netvoří jen důchodci, 
ale je silně zastoupena i střední  
a mladší generace. Je tady i hod-
ně mládeže, včetně puberťáků, 

což nebývá obvyklé. To je moc 
pěkné, protože se dá s každou 
generací pracovat. Babičky mají 
svoje spolčo, matky mají mod-
litby rodin, středoškoláci a vy-
sokoškoláci mají svá spolča, po-
řádají tábory, je tady i spolčo pro 
žáky 2. stupně. S malými dětmi 
se pracuje už od školky ve Sva-
tojánku...

Jak vypadá Vaše pracovní ná-
plň? Všichni vědí, že farář 
slouží mši, ale Vaše činnost je 
podstatně širší.
To ano. Kněz má na starosti ka-
techezi, tedy náboženské vzdě-
lávání všech věkových skupin. 
Tady máme náboženství už ve 
školce, na základní škole a zvyk-
lí jsou chodit i studenti z gym-
plu, což je velmi dobré. A je to 
i následné vzdělávání manželů 
a manželských společenství, to 
jsou většinou biblická témata. 
Není ale v silách faráře být u vše-
ho, některé akce jen podpořím 
tím, že tam občas zajdu.
Pak mám na starosti komunitu 
nemocných a starých lidí, které 
navštěvuji v domovech důchod-
ců, některé i u nich doma.
K mé práci patří i starosti spo-
jené s ekonomickým a mate-
riálním zabezpečením chodu 
farnosti a údržby svěřeného ma-
jetku.

Je náročné povídat si s nemoc-
nými?
Není to jenom o povídání. Můžu 
lidi vyzpovídat nebo i povzbudit 
v jejich nemoci a těžkostech. 
Přináším jim eucharistického 
Krista, který je pro ně posilou. 
Pokud je něčí stav vážný nebo 
se zhoršuje, uděluji pomazání 
nemocných, které působí tak, 
že člověka vždycky smiřuje  
s Bohem i s lidmi. Ten člověk 
se někdy uzdraví a někdy umře. 
Ale odchází smířený a vnitřně 
pokojný. Z praxe vím, že člověk 
pozná, ze které nemoci se uzdra-
ví a která povede k jeho smrti. 
A přesto se jí už nebojí. Svátost 
pomazání nemocných funguje  
i tehdy, když je člověk v kómatu.

Vraťme se ještě k Vaší činnosti.
Farář zodpovídá za celé město, 
nejen za své ovečky. Má na my-
sli duchovní dobro všech lidí. 
Nárazově se setkává i s lidmi, 
kteří víru aktivně neprožívají, 
třeba při žádosti o křest nebo  
o pohřeb. Bolest ze smrti člově-
ka je činí citlivějšími. To mi dává 
možnost jít i do hloubky a ote-
vřít některé otázky posmrtného  

života nebo vnímání 
a směřování vlastní-
ho života.
A pak, je-li to v si-
lách farnosti, pomá-
háme lidem, kteří 
jsou v nouzi. To zna-
mená, že se sem na-
učila chodit místní 
„galerka“. Většinou 
žádají jídlo a peníze. 
Jde o to domluvit se 
s nimi, co jim mů-
žeme poskytnout  
a co ne.

Vy asi nemáte pra-
covní dobu, že?
Na telefonu jsem  
k dispozici většinou 
neustále. A na faře 
mě lidi zastihnou 
podle toho, jestli 
tady stojí auto. Kro-
mě Litovle mám na 
starosti ještě Rozva-
dovice a Červenku. 
Sloužím tam mše 
svaté, navštěvuji 
domov důchodců  
a učím náboženství 
ve škole. Protože se 
opravuje kostel na 
Července, aktuálně 
ho vymalováváme, 
trávím dost času  
i tam.
Kněz ale není jen 
služebníkem, je taky 
křesťanem. Musí si 
vyhradit čas a dbát 
i na svůj křesťanský 
život, k němuž patří 
pravidelná modlit-
ba, svátost smíření, 
účast na dalších svátostech atd.

Máte i nějaké koníčky? Věnu-
jete se někdy něčemu úplně 
jinému?
Když se zadaří, vyjedu si na 
kole. A mám rád manuální prá-
ci, jedno jakou. Nejčastěji pra-
cuju s elektrikou, ale nebojím se 
ničeho. Všechno nové je pro mě 
výzvou. Fyzická práce je určitý 
typ psychohygieny, vyrovnání 
se s mentálně náročným způso-
bem kněžské služby.

Blíží se advent. Toto téma ne-
můžeme v našem rozhovoru 
pominout.
S adventem je spojená předvá-
noční svátost smíření. Aby si 
lidé nejen udělali pořádek vně, 
doma, a nachystali dárky, ale 
aby si uspořádali i svoje nitro.
Já bych přál lidem, pokud je to 
v jejich silách, aby poškrtali co 

nejvíc věcí z diářů, vybrali co 
nejjednodušší dárky, víc brzdili 
a zastavili se. Aby udělali to, co 
teď dělá příroda – zpomaluje se 
a ukládá k spánku, proto aby se 
v ní mohl probudit nový život. 
Ten pro nás začíná narozením 
Ježíše Krista a roste se stupňu-
jícím se světlem, které přichází  
v novém roce. To světlo a slunce 
zase probudí přírodu na jaře.
Pokud se člověk nezastaví, ne-
ztiší a neočekává, tak se nesetká 
s Betlémským dítětem, Ježíšem 
Kristem, který dává lidskému 
životu smysl a hodnotu. Přeji 
všem požehnané prožití advent-
ního času.                                    hk 

Rozhovor s panem farářem  
v prosluněné farské kuchyni trval 
skoro dvě hodiny a byl natolik za-
jímavý, že jsem se rozhodla roz-
dělit jej do dvou částí. Tu druhou 
si přečtete v příštím čísle.

Mgr. Miroslav Bambuch

Pochází z obce Topolná ve farnosti Bílovice v okrese 
Uherské Hradiště.
Po pětiletém studiu na Cyrilometodějské teolo-
gické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 
strávil rok jako jáhen v Kojetíně. Poté působil rok 
jako kaplan v Šumperku a dva roky jako kaplan v 
Kroměříži. Jeho prvním samostatným působiš- 
těm byla farnost Kněždub (v okrese Hodonín), 
kde působil sedm let, nejprve jako administrátor 
a následně jako farář. Zároveň tři roky vykonával 
funkci kaplana pro mládež v rámci děkanátu Veselí 
nad Moravou.
Od poloviny července letošního roku je P. Miroslav 
Bambuch farářem Římskokatolické farnosti Lito-
vel.

„Všechno nové je pro mě výzvou,“ říká litovelský kněz Miroslav Bambuch
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Dům dětí a mládeže Litovel
5.–17. prosince  Vánoční výstava ve spolupráci s MK / Výstavní síň MK
                 Výstava výtvarných prací dětí a žáků základních a mateřských škol. Výstava potrvá od 5. do 17.12.  
               od 9 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin.
                Info Jana Čekelová
12. prosince  Výběrový casting Dívka roku 2017 / Komenského ulice (14.00–16.00)
                Info Hedvika Weberová, DiS.: 775 509 62, 585 342 448, weberova@ddmlitovel.cz
16. prosince  Vánoční besídka TS KASTER / tělocvična GJO (16.30)
                         Jsou zváni rodiče a všichni příznivci tanečních kroužků TS KASTER. U stromečku si zazpíváme koledy,  
                 rozdáme si dárečky a podíváme se na ukázky nových formací všech věkových kategorií. Tak přijďte 
               s námi prožít tanečně-vánoční pohodu. 
                Info Monika Pospíšilová: 720 995 102, pospisilova@ddmlotivel.cz 
 17. prosince  Betlém Loštice / vlaková stanice Litovel město (10.15)
                      Pojďte se s námi vydat za zajímavostmi a kuriozitami do Loštic. Čeká nás návštěva výstavy betléma  
            i návštěva Muzea Olomouckých tvarůžků. Cena 120 Kč, v ceně doprava, materiály, vstupné. Při- 
               hlášky je nutné odevzdat do 16. 12.
                Info Bc. Eva Mariánková: 739 655 803, 585 342 448, mariankova@ddmlitovel.cz 
21. prosince  Máme rádi zvířata / Komenského ulice (14.30)
             Přírodovědná vědomostní soutěž pro žáky základních škol a studenty nižších ročníků víceletého 
                gymnázia. Startovné činí 20 Kč za jednoho žáka, přihlásit se lze u učitelů přírodovědy nebo profe- 
                sorů biologie na příslušných školách. 
                 Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz
23. prosince  Návštěva útulku LOZ a předvánoční Olomouce / autobusové nádraží (7.40)
                Návrat je do 15.30 hodin. Cena za účastníka je 100 Kč. Do útulku lze pejskům vzít konzervy, staré  
            čisté oblečení, nepoužívanou psí výstroj, čisticí a desinfekční prostředky a spoustu dalších věcí,  
                jejichž výčet Vám rádi podrobně sdělíme.  
                Info Ing. Pavel Sova: 585 342 448, 775 550 964, p.sova@ddmlitovel.cz  

tel. 585 342 448, e-mail: ddm@ddmlitovel.cz, www.ddmlitovel.cz
Komenského 719/6                                                                                                           Staroměstské náměstí 182/5

INZERCE

Ve dnech 5.–6. 11. DDM Litovel pořádal 
noční dobrodružnou akci s názvem Noc na 
litovelském Karlštejně. Litovelské gymnázi-
um se proměnilo v nedobytné sídlo a z jed-
notlivých tříd se staly komnaty, v nichž měly 
děti splnit 20 úkolů. Tato akce se konala  
v prostorách gymnázia již počtvrté a letos se 
jí zúčastnilo 78 dětí a 40 strašidel. 
Jako host se nám předvedla skupina SHŠ 
Roma Victor Legio XIII Gemina Augusta, 
která se zabývá vojenstvím římského impé-
ria a životem v Římě za Marca Aurelia (2.–3. 
století n. l.). Děti viděly ukázky výstroje  
a výzbroje římských legií, bojové formace  
a způsoby boje. Měly také možnost vyzkou-
šet si římskou výstroj a potěžkat si meče  
a helmy. 
Po představení římských bojovníků nastal 

čas vykonat poslání – navštívit strašidelné 
komnaty plné strašidel a splnit úkoly. Děti 
luštily strašidelnou křížovku, zahrály si 
pexeso s upírem, sáhly si na živého hada či 
mezi živé myši, luštily hlavolamy nebo jedly 
prsty Jeníčka a Mařenky. Během plnění úko-
lů děti musely vyluštit šifru, bez které by se 
nedostaly do 13. komnaty. Hlídal ji samotný 
Smrťák a uvnitř čekaly tři čarodějnice s dal-
šími čtyřmi úkoly, při jejichž plnění musely 
děti překonat strach a všelijaké nástrahy. 
Po vykonání důležitého poslání děti přeno-
covaly v rytířském sále a ráno na ně čekala 
královská snídaně. Za velkou odvahu a spl-
nění úkolů dostaly všechny pochvalný list  
a drobné odměny. Bylo vyhlášeno pět vítězů 
z mladší i starší věkové kategorie. 

Touto cestou hlavně děkuji všem strašidlům 
za jejich pomoc a ochotu opustit své domo-
vy a pomoct strašidlu Moncifalovi připravit 
nezapomenutelné noční dobrodružství pro 
děti. Děkuji také SHŠ Roma Victor za krás-
né představení, zábavu pro děti a pomoc 
při akci a v neposlední řadě také Gymnáziu 
Jana Opletala za poskytnutí prostor. Všichni 
jste byli moc úžasní!
Už teď se těším na další akci a spolupráci  
 s vámi!

strašidlo Moncifal (Monika Pospíšilová) 

Co se dělo v noci na litovelském Karlštejně

Nakupujete přes internet? Rádi byste fi-
nančně podpořili fungování Základní školy, 
Dětského domova a Školní jídelny Litovel, 
aniž byste překročili své plánované výdaje? 
Zapojili jsme se do projektu GIVT.cz. Po-
kud nakupujete na internetu – od svetru, 
přes parfém, televizor, dovolenou anebo si 
objednáváte jídlo domů – můžete nás pod-
pořit.
Jak na to?
1. Před svým nákupem půjdete na www.
givt.cz.
2. V modré liště vyberete Základní ško-
lu, Dětský domov a Školní jídelnu Litovel  
a e-shop, na kterém chcete nakoupit.
3. Kliknete na tlačítko Zahájit nákup a na-
koupíte, jak jste zvyklí.
To je celé! Nebude Vás to stát ani korunu 
navíc, přičemž část zaplacené částky popu-
tuje na ZŠ, DD a ŠJ Litovel. Nákup lze pro-
vést anonymně. Není proto nutné se nikam 
registrovat. 
Pokud byste měli strach, že na nákup přes 
GIVT zapomenete, neváhejte a stáhněte si 
rozšíření do internetového prohlížeče, které 
vás upozorní vždy, když budete na e-shopu, 
který s projektem GIVT spolupracuje. Roz-
šíření najdete na www.givt.cz/aplikace. 
Nakupování online dostává nový rozměr. 
Staňte se součástí tohoto skvělého projektu 
a podpořte naše děti. 
Děkujeme!

Marcela Opletalová, ředitelka školy

Podpořte ZŠ, ŠJ a DD Litovel 
při online nakupování

Lidi jsou blázni. Aspoň většina lidí.
Dělají věci, které vůbec nechtějí dělat, 

a nedělají, na co mají chuť.

Jan Masaryk



Mateřské centrum Rybička
PŘIJDE SVATÝ MIKULÁŠ
středa 7. 12. od 17.00 a 18.00 hodin v MC
 Srdečně zveme děti s rodiči na mikulášskou nadílku. Přijde mezi nás Mikuláš s do-
provodem. Je nutno předplatit si v MC mikulášský balíček v ceně 75 Kč. Akce proběhne 
ve dvou setkáních, kapacita jednoho setkání je 20 dětí.

VÁNOČNÍ SVÍCNY
středa 21. 12., 9.00–12.00 hodin
 Přijďte si vyrobit vánoční svícen z čerstvého jehličí, s vlastní dekorací, kterou do-
stanete v MC. Přijďte s dětmi. Je nutné přihlásit se do 19. 12. Akce proběhne pouze, 
pokud se přihlásí alespoň pět osob. Cena 50 Kč.

Dovolená od 22. 12. 2016 do 3. 1. 2017.

CHARITNÍ MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA (Jarmila Dospivová)
sídlo v budově Charity Litovel, ul. Vítězná 1129, Litovel
tel. 739 246 016, mcrybickalitovel@seznam.cz, www.mcrybicka.cz
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Sportovní pozvánky

FLORBAL
 4. 12. v 8.30 hod., hala ZŠ Vítězná
turnaj přípravky 
 18. 12. v 8 hod., hala ZŠ Vítězná
10. kolo OL ligy mužů

HÁZENÁ
 4. 12. v 15 hod.
mladší dorost – SKH Polanka n. O. 
 4. 12. v 17 hod.
muži B – SKH Polanka n. O. 
 10. 12. v 15 hod.
starší dorost – HC Zubří B
 10. 12. v 17 hod.
muži extraliga – Cement Hranice 

OTVÍRACÍ DOBA BAZÉNU
V PROSINCI

PONDĚLÍ    zavřeno
ÚTERÝ         7.00–8.00
                       16.00–17.00 (ČPZP)
                       17.00–19.00
                         19.00–20.00
                         (aqua aerobic)
STŘEDA      18.00–21.00
ČTVRTEK    7.00–8.00
                       19.00–20.00  (kondiční)
PÁTEK          17.00–21.00
SOBOTA      13.00–19.00
NEDĚLE      13.00–14.00 (ČPZP)
                       14.00–19.00

OTVÍRACÍ DOBA 
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

PÁTEK 23. 12.        13.00–18.00
SOBOTA 24. 12.     zavřeno
NEDĚLE 25. 12.     zavřeno
PONDĚLÍ 26. 12.  13.00–19.00
ÚTERÝ 27. 12.        13.00–19.00
STŘEDA 28. 12.     13.00–19.00
ČTVRTEK 29. 12.  13.00–19.00
PÁTEK 30. 12.        13.00–19.00
SOBOTA 31. 12.     zavřeno
NEDĚLE 1. 1.           zavřeno 
PONDĚLÍ 2. 1.        16.00–20.00

Již 4. rokem proběhl na naší ško-
le oblíbený lampionový průvod 
aneb Uspávání skřítka Podzim-
níčka. Atmosféra této akce je 
vždy velmi příjemná, s přicháze-
jící tmou nabývá na tajuplnosti 
a cesta do cíle se stává pro děti 
velkým dobrodružstvím a zážit-
kem. Tentokrát se sešlo opravdu 
mnoho dětí, rodičů i prarodičů, 
kteří se s námi vydali uspat skřít-
ka Podzimníčka. Na lesním pa-
loučku na Doubravce víla Pod-
zimka předala vládu paní Zimě, 
která s dětmi skřítka uspala. 
Víly měly pro všechny děti malé 
odměny a pro ostatní teplý čaj  
s voňavou buchtou. Nezapomně-
li jsme ani na zvířátka, kterým 
jsme donesli mnoho dobrot.
V návaznosti na tuto akci dosta-
li mladí básníci za úkol vymyslet 

básničku a užít v ní předem 
daná slova, která te-

maticky při-
p o -

mínala nadcházející vánoční čas 
a náš tradiční jarmark. Dvěma 
z nich se s Vámi letos loučíme  
a za všechny ze ZŠ v Jungman- 
nově ulici přejeme krásné prožití 
adventního období a vánočních 
svátků.                    -ZSJL-PA-PS-

Ten náš jarmark, to je bezva,
Vánoce jsou coby dup, 
dárečky jsou jako ze skla
a je jich tu jako hub.

Ten náš jarmark, to je krása,
lidi, pojďte se podívat,
děti pějí, každý jásá,
pojďte si s námi zazpívat.

Aďa Urbanová, 4. A

Čas Vánoc

Na jarmarku překvapení,
bílé vločky, zvonů znění.
Na stromeček ozdoby,
zpíváme si koledy.
Dárky sobě dáváme,
všichni se usmíváme.
O Vánocích padá sníh
a zvířátka spí v závějích.

Adélka Kaňáková, 5. B

Zprávičky z JungmankyTalent Olomouckého kraje je z Vítězné
Žáci a studenti, kteří dosáhli 
mimořádných výsledků v kraj-
ských či celostátních soutěžích 
a olympiádách, byli v úterý  
18. října oceněni na slavnostním 
vyhlášení Talentu Olomouc-
kého kraje 2016.  Z rukou ná-
městka hejtmana Zdeňka Švece 
si odnesli diplomy a finanční 
odměnu.
Soutěž probíhala v oboru hu-
manitním, přírodovědném, 
technickém a dovednostním, 
uměleckém a sportovním, a to 
ve dvou věkových kategoriích. 
Ze 153 nominovaných žáků zá-
kladních a středních škol si do 
prostor sálu Pegasus Regionál-
ního centra Olomouc přijelo 
převzít cenu 56 žáků a studentů. 
Úspěchem, kterým se může ZŠ 
Vítězná pochlubit, je třetí mís-
to Tomáše Němečka z VIII. B  
v oboru technickém a doved-
nostním v mladší kategorii. 
Úspěchy Tomáše Němečka byly 
v loňském školním roce nemalé. 
Získal mezinárodní titul Master 
Of Sudoku, 1. místo v celostát-
ní soutěži Bobřík informatiky, 
1. místo v krajském kole mate-
matického Klokana, kategorie 
Benjamin, 3. místo v okresním 

kole matematické Olympiády,  
4. místo v okresním kole fyzi-
kální Archimediády a jako člen 
týmu InFyMa kolektivní 3. místo 
v celostátní soutěži s mezinárod-
ní účastí Pohár vědy Rojko 2016.
Tomášovi k jeho titulu a všem 
umístěním blahopřejeme.

RNDr. Miroslava Černá
vyučující M, F, Inf

V Běhu Jana Opletala zvítězila ZŠ Vítězná a Gymnázium Šumperk
Dne 16. listopadu se běžel již  
28. ročník štafetového přes-
polního běhu Po stopách Jana 
Opletala a Memoriálu Jiřího 
Vaci. Zúčastnilo se jej 96 závod-
níků ve 12 družstvech. Z toho  
v žákovské kategorii startovalo 
osm a v dorostenecké čtyři smí-
šená družstva ze škol v Litovli, 
Uničově, Olomouci, Zábřehu  
a v Šumperku. Závod se konal 
za nepříznivého a chladného 
počasí. V žákovské kategorii 

po dvou letech opět zvítězili 
žáci ZŠ Vítězná. Do cíle, který 
byl před GJO v Litovli, doběhli 
před atletickou školou Heyrov-
ského Olomouc a Gymnáziem 
Hejčín. Družstvo ZŠ Vítězná 
běželo ve složení Klára Čechá-
ková 9. B, Jonáš Kabelík 9. B, 
Beáta Štěpánková 8. B, Adam 
Krejčí 8. B, Štěpán Kohout 9. B, 
Michal Knebl 9. A, Adéla Jar-
marová 9. B, Tomáš Nantl 9. B  
a Natálie Kuxová 7. B.

V kategorii dorostu zvítězilo 
Gymnázium Šumperk, za nímž 
se umístili žáci Gymnázia Jana 
Opletala (B. Nýdecká, M. Ha-
vlíček, V. Havlíček, T. Havelka,  
I. Mazáková, N. Čampišová).
Poděkování patří KÚ Olo-
mouckého kraje za finanční po-
krytí organizace závodu a cen 
pro všechna družstva. 
Závodníkům blahopřejeme a 
přejeme další sportovní úspěchy.

A. Rakowská a S. Rozsypalová
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Poslední říjnový víkend byl za-
svěcen nejen soubojům o titul 
nejlepší tenistky roku v Singa-
puru, ale i nelítostným partiím 
scrabblu v Říčanech, kde se ko-
nalo tradiční Mistrovství repub-
liky v této stále populárnější hře. 
A jak už tomu je v posledních 
letech pravidlem, tak i letos se 
na něj díky dobrým výsledkům 
z kvalifikačních turnajů nomi-
novaly naše hráčky, Milena Fili-
pová a její dcera Hanka.
Mistrovství zahájil sám staros-
ta Říčan, pan Vladimír Kořen. 
Podle našich reprezentantek je 
prostě úúúúžasný, stejně milý  
a vtipný jako v Zázracích příro-
dy. Na začátku dokonce přislí-

bil prémii 10 000 Kč tomu, kdo 
položí bingo ŘÍČANSKÝ - á,- é, 
-ští. Jednomu se to sice povedlo, 
ale nebylo to bingo. Pro čtená-
ře neznalé pravidel scrabblu se 
sluší připomenout, že bingo je 
slovo sestavené ze všech sedmi 
písmen, která má hráč k dispo-
zici v zásobníku.
Ze samotného průběhu turnaje 
zmíním pár zajímavostí, kte-
ré potkaly naši reprezentantku 
Milenu. Například to, že sice 
prohrála první hru s nejmlad-
ším hráčem, 12letým Vojtou 
Vackem, ale v dalších partiích 
se jí naopak povedlo porazit 
hned dva bývalé mistry, Soba-
lu a Kuděje, a také budoucího  

mistra Břetislava Bastu. Postup 
do finále o zlato jí nakonec unikl 
o jeden jediný bod. Ovšem hrát 
finále zase není takový med. Fi-
nalisté hrají v oddělené místnos-
ti a jejich hra je promítána všem 
ostatním, takže každý vidí, jaká 
mají písmena, co zahrají a hlav-
ně co přehlédnou. 
Další ojedinělá situace nastala 
při její hře s Milanem Kudějem. 
Soupeř položil bingo POSTIH-
NE a Milena vzápětí totéž slovo, 
což se ve scrabblu stává velice 
zřídka. Dalo by se to nazvat opi-
sováním, což je u profese peda-
goga (Milena je učitelkou v MŠ) 
na pováženou.
A jak tedy naše děvčata v silné 

konkurenci třiceti nejlepších 
scrabblistů nakonec dopadla? 
Mileně se podařilo v celkovém 
pořadí vystoupat na 3. příčku  
a mezi ženami byla nejlepší! 
Hance se příliš nedařilo a ob-
sadila stejnou příčku, ovšem  
z druhého konce žebříčku. Pa-
radoxem je to, že na loňském 
mistrovství si téměř stejné po-
řadí prohodily, Hanka skončila  
4. a Milena 4. od konce. 
Dovolte, abych za všechny pří-
znivce scrabblu i ostatních 
deskových her na tomto místě 
pogratuloval našim úspěšným 
reprezentantkám a popřál jim 
hodně štěstí v dalších bojích se 
100 písmenky.                              JoKo

V měsíci prosinci začíná pomalu vege-
tační klid a rostlin ke sběru je již málo.
Pokud nejsou silné mrazy, můžeme 
ještě sklízet kořeny rostlin, které jsme 
nestihli nasbírat v listopadu. Z nad-
zemních částí můžeme sbírat květy 
sedmikrásek, nať vlaštovičníku a pta-
čince prostředního. V lese na pařezech 
houby penízovku sametonohou a hlí-
vu ústřičnou. Jmelí na listnatých stro-
mech mimo topolů, kde je jmelí je-
dovaté. Na opadaném listí lze vzácně 
nalézt houbu rosolovku mozkovitou. 

V prosinci bývá k dostání ananas, kte-
rý si můžeme sami z nadzemní části  
vypěstovat a dále ho pěstovat jako 
pokojovou rostlinu.
Ananasovník chocholatý se pro chut-
né plodenství zvané ananas pěstuje 
v tropech a subtropech v pásmu ome-
zeném 25° severní až 25° jižní šířky  
v mnoha kulturních odrůdách. Dorůs-
tá výšky od 60 do 120 cm. Má modré 
až nachové květy.
Původ botanického druhu není přesně 
znám. Předpokládá se severní Kolum-
bie a Venezuela. První lidé z Evropy, 
kteří se s ananasem seznámili, byli  
z výpravy Kryštofa Kolumba na ostro-
vě Guadeloope dne  4. 11. 1493.
Od začátku 16. století začalo pokusné 
pěstování ananasovníku v Evropě. Prv-
ní úspěšný pěstitel byl až v roce 1686 
La Court, který sklidil plody ananasu 
ve sklenících v nizozemském Leydenu.
Ananas se dá vypěstovat i v domácích 
pokojových podmínkách. U koupené-

ho ananasu odřízneme vrcholovou ro-
zetu listů, necháme ji zaschnout, aby 
nezačala při zasazení plesnivět, poté 
ji ošetříme práškovým stimulátorem 
a zasadíme do agroperlitu. Jednou 
týdně  rosíme rostlinu rozprašovačem 
a po měsíci, když se utvoří drobné 
kořínky, ji přesadíme do humózní, pís-
čité, propustné půdy (ideální je slabě 
kyselá s pH 5,5 až 6,2). Teplota vhodná 
pro pěstování v bytě je 25 °C přes léto, 
v zimě je nejlepší od 18 do 20 °C. 
Léčivé účinky ananasovníku jsou pře-
vzaté od indiánů.
Odvar z listů pomáhá při zánětu mo-
čových cest a pohlavních nemocech.
Listy rozmačkané s medem se pou-
žívají při chronickém kašli. Listy mají 
také estrogenní účinek.
Nejvíce se však používá plod ananas. 
Obsahuje mimo cukrů i velmi důležité 
minerály vápník, fosfor, železo, dále 
vanilin, z vitamínů provitamín A, B  
a E a velmi důležitý ferment bromelin 
podporující trávení bílkovin. Z enzymu 
bromelinu se vyrábí léky podporující 
trávení, jako například Esberizyn, Nu-
trizin a Mexase. 
Nezralý plod ananasu vyvolává silné 
pocení, odvodňuje, má močopudné 
účinky, podporuje nedostatečnou 
menstruaci, usmrcuje červy ve stře-
vech.
Zralý plod ananasu lehce podporuje 
pocení, pomáhá při překyseleném 
žaludku a je prevencí proti žaludečním 
vředům, dále pomáhá při hubnutí, 
zánětech, nádorech a bradavicích, 

snižuje tvorbu trombů a působí proti 
infarktu myokardu.
Konzervovaný ananas v plechovce 
nemá žádné léčivé účinky.
Ananas v kombinaci s rumem a me-
dem se používá jako afrodisiakum.
V Jižní Americe se ze zkvašené šťávy 
vyrábí víno Chicha a ve Střední Ame-
rice alkoholický nápoj zvaný Piña Co-
lada.

Elixír z ananasu, který vyrábím o Vá-
nocích.
Čerstvý zralý ananas nakrájím na malé 
kousky a přeliji 60% lihem. Přidám  
2 podrcené vanilkové lusky a nechám 
odstát 14 dní. Po vyluhování obsah 
přecedím a přidám med, který rozmí-
chávám, až se rozpustí. Poté naředím 
roztok na 40 % měkkou studánkovou 
vodou a uložím do chladna do tma-
vých sklenic. 

Tento elixír podporuje trávení a užívá 
se jako jemné afrodisiakum.

V Jižní Americe se zužitkovávají i listy, 
z jejichž vláken, nazývaných ananaso-
vé hedvábí, se vyrábí jemná příze.
Pro ovoce se používají i další druhy 
ananasovníku v jižní Brazílii, jako je 
Ananas ananassoides a Ananas brec-
teatus. 

V úterý 13. prosince srdečně zvu 
příznivce léčivých bylinek do ka-
várny Modrá kočka na další před-
nášku na téma Léčivky od hlavy až  
k patě. Začátek je v 18 hodin. Ochut-
návka bylinkového čaje zdarma.  

Všem čtenářům a redaktorům Litovel-
ských novin přeji příjemné prožití svát-
ků vánočních a šťastný nový rok 2017. 

bylinář Vláďa Vytásek z Litovle

Litovelský bylinkář: ANANASOVNÍK CHOCHOLATÝ
Ananasovník chocholatý (Ananas comosus) je rostlina z čeledi broméliovitých (Bromeliaceae) pocházející z tropické Jižní Ameriky. 

Litovelská účast na turnaji mistrů/yň ve hře scrabble



KDO JSME / 19

L
id

é 
ko

le
m

 L
ito

ve
ls

ký
ch

 n
ov

in
Ke

 vz
nik

u L
ito

ve
lsk

ýc
h n

ov
in 

př
isp

ívá
 pr

av
ide

ln
ě m

en
ším

 ne
bo

 vě
tší

m
 dí

lem
 pě

kn
á ř

ád
ka

 lid
í. N

ěk
te

ří 
se

 sk
rý

va
jí z

a z
kra

tk
ou

 na
 ko

nc
i č

lán
ku

, o
 či

nn
os

ti 
jin

ýc
h a

ni 
ne

vít
e. 

A 
ta

k j
sm

e s
e j

ed
no

ho
 lis

to
pa

do
vé

ho
 dn

e s
eš

li v
 ob

řa
dn

í s
íni

 ra
dn

ice
, 

ab
yc

ho
m

 se
 vá

m
 na

 sn
ím

ku
 fo

to
gr

afk
y M

ich
ae

ly 
Pe

tře
k L

inh
ar

to
vé

 př
ed

sta
vil

i.
Za

čn
em

e v
 ho

rn
í ř

ad
ě z

lev
a. 

Pa
n V

lad
im

ír V
yt

ás
ek

 př
ipr

av
uje

 pr
av

ide
ln

ou
 ru

br
iku

 o 
by

lin
ká

ch
. P

an
í J

ar
m

ila
 Ša

lšo
vá

 za
jiš

ťu
je 

dis
tri

bu
ci 

no
vin

 m
íst

ním
 př

ed
pla

tit
elů

m
. P

an
 Ro

be
rt 

Na
jm

an
 (R

oN
) p

íše
 sp

olu
 s 

ko
leg

yn
í H

an
ou

 O
šťá

da
lov

ou
 (h

oš
), 

kt
er

á b
yla

 v 
do

bě
 fo

ce
ní 

bo
hu

že
l n

em
oc

ná
, p

řís
pě

vk
y z

a l
ito

ve
lsk

é m
uz

eu
m

 a 
M

uz
ejn

í s
po

leč
no

st.
 Pa

ní 
Le

nk
a F

išr
ov

á (
lf)

 na
plň

uje
 ja

ko
žto

 ře
dit

elk
a k

nih
ov

ny
 ru

br
iku

 kn
ižn

ích
 tip

ů a
 no

vin
ek

. P
an

 Lu
bo

m
ír B

ro
za

 je
 ve

lit
ele

m
 M

ěs
tsk

é p
oli

cie
 Li

to
ve

l 
a z

ár
ov

eň
 je

jím
 vt

ipn
ým

 hl
as

em
 ve

 St
íne

ch
 Li

to
ve

lsk
a. 

Sle
čn

a H
an

a M
az

án
ko

vá
 př

ipr
av

uje
 te

xt
y o

 ku
ltu

rn
ích

 ak
cíc

h M
ěs

tsk
éh

o k
lub

u (
M

K)
. S

leč
na

 He
len

a K
aš

til
ov

á (
hk

, re
d.)

 je
 re

da
kt

or
ko

u a
 ta

ké
 je

din
ým

 sk
ut

eč
ný

m
 za

m
ěs

tn
an

ce
m

 tě
ch

to
 no

vin
. 

Pa
ní 

Iva
na

 Ku
bíč

ko
vá

 je
 au

to
rko

u r
ub

rik
y o

 lit
ov

els
ký

ch
 ul

icí
ch

 a 
ta

ké
 vů

dč
ím

 hl
as

em
 R

od
op

isu
. P

an
 Jo

se
f H

ub
áč

ek
 (j

h)
 in

fo
rm

uje
 ve

ře
jn

os
t o

 ak
tiv

itá
ch

 se
nio

rk
lub

u, 
jeh

ož
 je

 př
ed

se
do

u. 
Pa

ní 
M

ar
ie 

Hr
ub

á s
e j

ak
ož

to
 ko

re
kt

or
ka

 st
ar

á o
 to

, a
by

  
v n

ov
iná

ch
 ne

by
ly 

po
ku

d m
ož

no
 žá

dn
é p

ře
kle

py
 a 

ch
yb

y. 
Pa

n P
et

r H
ojg

r z
as

tu
pu

je 
olo

m
ou

ck
ou

 ti
sk

ár
nu

 Pr
ofi

-ti
sk

, k
te

rá
 od

 le
dn

a t
isk

ne
 no

vin
y v

 ce
lob

ar
ev

né
m

 pr
ov

ed
en

í. 
V d

oln
í řa

dě
 zl

ev
a s

ed
í n

ejp
rv

e p
an

 Lu
bo

m
ír Š

ik,
 kt

er
ý d

íky
 ši

ro
ký

m
 zn

alo
ste

m
 o 

m
inu

los
ti m

ěs
ta

 na
plň

uje
 ru

br
iku

 St
alo

 se
 v 

Lit
ov

li. 
Pa

ní 
Ev

a V
aň

ko
vá

 pá
trá

 po
 za

jím
av

os
te

ch
 z 

m
ikr

or
eg

ion
u –

 po
 se

riá
lec

h o
 st

ud
án

ká
ch

 a 
na

uč
ný

ch
 st

ez
ká

ch
 te

ď 
píš

e o
 vá

leč
ný

ch
 hr

ob
ec

h.
 A 

pa
n Z

de
ně

k B
ra

ný
 ja

ko
žto

 ha
ná

ck
ý a

m
ba

sa
do

r p
řis

pív
á č

tv
rtl

et
ně

 ná
ře

čn
ím

 sl
ov

em
 z 

Ha
ná

ck
é a

m
ba

sá
dy

.
Na

 zá
vě

r j
e t

ře
ba

 zm
íni

t j
eš

tě
 pa

ní 
M

ar
ii M

az
án

ko
vo

u, 
ne

bo
ť z

 je
jí d

íln
y p

oc
há

zí 
vě

tši
na

 kl
ob

ou
ků

 na
 na

šic
h h

lav
ác

h.



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
K

ve
tin

ov
á v

ýzd
oba

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
v m

íst
níc

h c
ás

tec
h L

itov
le

ˇ ˇ


Loni v létě jsm
e procházeli ulice

mi Litovle, abychom našli n
ejpěknější k

větinovou výzdobu. 

Letos jsm
e se proto zaměřili 

na místn
í části. 

Viděli js
me praktick

y všechny domy 

ve všech jedenácti o
bcích

. V některých nebylo co vyfotit, 
v jiných jsm

e 

našli h
ned několik domů, které jejich

 obyvatelé krásně ozdobili 

květinami v tru
hlícíc

h i na záhonech. Ty,
 které se nám 

líbily nejvíc, v
ám představujeme jako připomín-

ku prázdninových měsíců, které mírným 

počasím
 v tomto roce přály 

bujení květin víc n
ež ty 

loňské.

Chudobín 54

Chořelice 1086

Tři Dvory 92
Nová Ves 75

Nasobůrky 156

Myslechovice 96

Víska 32


